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Időjárás

A négyzetrács üres 
négyzeteibe úgy kell be-
írnunk a hiányzó szá-
mokat, hogy mind a 9 
sorban és 9 oszlopban 
megtalálható legyen 
1-től 9-ig minden egyes 
szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) 
is szerepeljen az összes 
szám 1-től 9-ig.

Az előző lapszámunkban 
közölt sudoku megfejtése

Sudoku

Nyerjen készpénzt!

Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hogyan nyerhet?
Vágja ki a számozott szelvényeket 1-től 10-ig,

és küldje be a szer   kesztőségbe 
2018. február 22-éig.
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NYERŐSZELVÉNY

Név: ..................................................................................................

Cím:  .................................................................................................
2626

Nyerjen könyvet!
Küldje egyszerre a VH2621–VH2630 lapszámaiban megjele-
nő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel együtt a szerkesztőség 
címére február 28-áig, és egy könyvet nyerhet!

Napi idézet
„Az ember tesz egy 
lépést, azután még 
egyet. Ez az uta-
zás maga. De nyitott 
szemmel lépni egyet 
– az már nem is uta-
zás, hanem a gondol-
kodásunk megváltoz-
tatása.”

Orson Scott Card

Valutaváltó

 Euró       4,6572
 Dollár      3,7738
 100 forint 1,4940

Köszöntő

Maradjon megfontolt, mert a köny-
nyelműsége negatív következmé-
nyekkel járhat! Kerülje el az olyan 
szituációkat, ahol véleményt kell 
nyilvánítania!

Ikrek 

Állandó feszültség támad ön körül, 
és folyamatosan vitákba kevere-
dik. Ne akarja átvenni a vezető sze-
repet, inkább hagyja magát sod-
ródni az árral!

Mérleg 

Több remek gondolat fogalmazó-
dik meg önben. Ezúttal olyan öt-
letekkel áll elő, amelyek nem csak 
az ön érdekeit szolgálják. Lépjen a 
tettek mezejére!

Rák 

Új lehetőségek nyílnak meg ön 
előtt, amelyeket kihasználva előre-
léphet a karrierjében. Cselekedjék 
mindvégig ésszerűen, ne kapkod-
jon el semmit!

Bak 

Ma kiváló körülmények teremtőd-
nek arra, hogy megerősítse a kap-
csolatait. Ne próbáljon irányítani, 
engedje az eseményeket haladni a 
maguk útján!

Bika 

Gondolja át a lépéseit, mert az ap-
ró részletek a közeljövőben akár 
döntő fontosságúak lehetnek! A 
mai nap a viszonyok ápolására is 
alkalmas.

Skorpió 

A kiegyensúlyozottságának kö-
szönhetően most szinte minden 
betervezett teendőnek a végére 
tud járni. Maradjon kitartó, őrizze 
meg az önbizalmát!

Oroszlán 

Bár a hivatásában remekül teljesí-
ti a teendőit, ne engedje, hogy fe-
ledésbe merüljenek az eredeti cél-
kitűzései! Emellett szánjon időt a 
magánéletére is!

Vízöntő 

Rendkívül ingerlékeny, minden kri-
tikát személyes sértésnek tekint. 
Jobban teszi, ha visszavonul, és 
megpróbálja visszaszerezni a lelki 
egyensúlyát!

Nyilas 

Kissé felhalmozódtak a kötelezett-
ségei. Haladjon céltudatosan, és 
hozza ki magából a lehető legtöb-
bet! Ne törődjön az esetleges za-
varó tényezőkkel!

Szűz 

Képtelen kézben tartani a dolgo-
kat, ezért csak a háttérből tevé-
kenykedjen! Ne próbálkozzék új 
módszerekkel, ugyanis ezzel csu-
pán ront a helyzetén!

Halak 

Nyitott az újdonságokra, új terüle-
teken szeretné kipróbálni az adott-
ságait. Mielőtt bármibe is belekez-
dene, szerezzen szövetségeseket 
maga mellé!

Kos 

Horoszkóp

A 2017. december 14-én, 15-én és 2018. január 16-án a csíksomlyói 
búcsúról szóló hirdetésre vagyok kénytelen válaszolni. Ami 
Csíksomlyón zajlik évtizedek óta búcsú címén, az nagyon távol van 
a búcsú értelmétől, jelentőségétől. Több százezren érkeznek meg-
hallgatni egy liturgikus misét, aminek semmi köze nincs a Kegy-
templom búcsúünnepéhez. A búcsú a Boldogságos Szűzmária föl-
di életére emlékeztető és Őt tisztelő ünnep. A csíksomlyói búcsúnak 
magam is látogatója voltam addig, amíg nem lett megreformálva. 
Fontosnak tartom megemlíteni: volt egy személy, aki a búcsú érde-
két és annak hathatóságát élete veszélyeztetésével is védelmezte. 
Ez a személy nem volt más, mint a megboldogult Márton Áron püs-
pök. Amikor a többszáz éves búcsú még búcsú volt Csíksomlyón, 
zárandodok látogattak el a Kegytemplom búcsúünnepére, kifejez-
ve tiszteletüket a dicsőségben levő Boldogságos Szűzmária iránt és 
megkapták jutalmukat a Mindenható Atyától, amit kértek. Ahhoz, 
hogy a csíksomlyói búcsú visszakapja évszázados eredetiségét, a 
Gyulafehérvári Főegyházmegyei Hatóság intézkedésére lenne szük-
ség. Merem hinni, hogy ez meg is történik. Ehhez kérem a Minden-
ható Atya segítségét.

Tisztelettel, Gulácsi Jakab, Gyulakuta

e-mailben: hirlap@vasarhelyi–hirlap.ro, illetve a Vásárhelyi Hírlap Facebook-oldalán
Véleményét elküldheti:

Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek kö zöl he tõ nyel ven íród tak, 
sze mé lyi sé gi jo go kat nem sér te nek, a köz fi gyel mé re ér de me sek. Szer kesz tõ sé günk nem vál lal 
fe le lõs sé get az üzenetek tar tal má ért.

Az olvasó véleménye

Köszöntjük Bálint, Valentin 
nevű olvasóinkat, valamint mind-
azokat, akik ezen a napon ün-
neplik  születésnapjukat. 
Bálint: a latin Valentinus csa-
ládnévből származó férfinév. A 
Valentinus alapszava, a valens je-
lentése erős, egészséges. 
Valentin: a név latin eredetijé-
hez közel álló alak.

Két láncra vert kutya beszélget:
– Te haver, téged mikor enged el 
a gazdád?
– Havonta háromszor.
– Jó, de mikor?
– Először amikor a gázszám-
lás jön, másodszor a villany-
számlásnál, harmadszor pedig a 
víz számlásnál.

– Apu, kipróbáltam délután az új 
sportmotorodat.
– Na, és milyen?
– Elmeséljem, vagy elolvasod 
holnap az újságban?

A nénike beül a gyóntatószékbe:
– Plébános úr, hogy milyen a mai 
világ. Olyan filmet vetítenek a 
moziban, hogy ötször botránkoz-
tam meg rajta.
– Hogyhogy ötször?!
– Hát ötször néztem végig!

Hozzávalók (4 adag):
1 fej fokhagyma 
3 db zsálya 
1 l víz 
2 szelet kenyér 
2 db tojássárgája 
1 ek. olívaolaj 
bors ízlés szerint 
só ízlés szerint   

Elkészítés: 
Megpucolunk 1 fej fokhagymát, 
és egy kis lábasba tesszük a 
friss zsályával együtt. Felöntjük 
1 liter vízzel, amit aztán felfor-
ralunk, és utána közepes lán-
gon 20 percig főzzük. 
Addig a kenyeret felvágjuk koc-

kákra, a 2 tojássárgáját pedig 
picit felverjük. A főzés végezté-
vel kiszedjük a zsályaleveleket, 
majd a lábosba szórjuk a ke-
nyérkockákat. 
Ezután egy botmixer segítsé-
gével pürésítjük az egészet. A 
felvert tojássárgájához adunk 
egy evőkanál olívaolajat és egy 
keveset a levesből, majd jól ösz-
szekeverjük az egészet. 
A tojássárgáját még a leveshez 
öntjük, és jól elkeverjük. Ízlé-
sünknek megfelelően még bor-
sozzuk, és ha kell, sózzuk. Tála-
lásnál sajtos pirítóst kínáljunk 
hozzá, és kevés petrezselyem-
mel szórjuk meg. 

A nap receptje
Egyszerű fokhagymakrémleves

Forrás: nosalty.hu

Egy ember elmegy az orvoshoz, 
és elpanaszolja, hogy egész éjjel 
nyitott szájjal alszik. Az orvos 
megvizsgálja, majd így szól:
– Kérem, magának az a baja, hogy 
szűk az arcbőre. Ha a szemét 
behunyja, ...

Az a baja, hogy...




