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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
A KERTBEN
szép erdőnk lehetne már.
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Pistike nagyon sír az osztályban. A 
tanító bácsi hozzálép:
– Mi a baj, Pistike?
– Tegnap az igazgató bácsi beesett 
a pocsolyába.
– Na, nem kell azért így elkeseredni.
– Igen, de az egész ...

Miért sírsz?

Kiváló a kedélyállapota, ami lehetővé 
teszi, hogy minden téren megállja a 
helyét. Érdemes a mai napon lezárni a 
régóta halogatott kötelezettségeket.

Ezúttal ne vállaljon pénzügyi kockáza-
tokat, tartsa elsődleges szempontnak 
az anyagi biztonságát! Szenteljen 
több időt a személyes kapcsolataira!

Hivatásában igyekezzék eltekinteni a 
korábbi félreértésekről, illetve vitákról! 
Koncentráljon az aktuális tevékenysé-
geire, és törekedjék a csapatmunkára!

Remek lehetőségekhez jut, de ne fe-
ledje, hogy minden a kölcsönösségen 
alapszik! Legyen kitartó, mindig alkal-
mazkodjék a kialakult helyzetekhez!

Bár lendületesen végzi a feladatait, a 
hatékonysága érdekében lehetőleg ne 
folyamodjon szokatlan megoldások-
hoz! Maradjon a realitások talaján!

Nem találja a helyét, kollégái nehezen 
találják meg önnel a közös hangot. 
Olyan célokat tűzzön ki maga elé, me-
lyek nem igényelnek összpontosítást!

Kissé felgyülemlenek a teendő. A ké-
nyesebb munkálatokat közelítse meg 
egy más szemszögből, így talán hama-
rabb észreveszi majd a helyes utat!

Kezdeményezései jó irányba halad-
nak. A gyors helyzetfelismerésével és 
diplomáciai adottságával még a kínos 
szituációkon is képes lesz túllépni.

Akárhogy alakulnak a munkahelyi dol-
gai, mindig őrizze meg az önuralmát! 
Könnyen átvészelheti a kellemetlen 
helyzeteket, amennyiben nyitott marad!

Nehezen tudja leplezni az önben tom-
boló nyugtalanságot, ezért ma kerülje 
a társaságot! Figyeljen a teendőire, és 
fedezze fel a feszültségének okát!

Haladjon a változó körülményekkel! 
Hogyha szükségesnek érzi, sajátítson 
el új ismereteket, vagy frissítse azokat, 
amelyeket régóta nem alkalmazott!

Rendkívül türelmetlen, ami akár elha-
markodott döntésekhez vezetheti önt. 
Készítsen ütemtervet, és igyekezzék 
egyensúlyt teremteni az életvitelében!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák máj. 21. – jún. 21.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.
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15. forduló

Hogyan nyerhet?
Vágja ki a számozott szelvényeket, írja be nevét és elérhe-
tőségét, majd 1–től 10–ig, válaszoljon kérdésünkre, 
és küldje be lapkézbesítőinktől a szer   kesztőségbe vagy 
hozza be szemé lyesen a Szabadság tér 15. szám alá, 
2018. augusztus 24-éig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

Ön mit tesz kánikula idején?

• H Ű S É G E S  O L V A S Ó

 Euró        4.6427
 Dollár       4.0039
 100 forint 1.4507

Ma 
nappal

Holnap
hajnalban
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• I D Ő J Á R Á S• VALUTAVÁLTÓ

Mi a véleménye arról, hogy elveszíti a szociális segélyt az az állástalan, aki vissza-
utasítja a felajánlott munkahelyet? – intéztük a kérdést olvasóinkhoz. Válaszaikból 
szemlézünk:

Ez nagyon jó lenne, mert nem lehet szociális segélyt adni annak, aki nem akar dolgozni.

Ideje volna rendet csinálni a sok szociális segély körül, hogy ne potyára kapják a pénzt 
egyesek egy életen át.

Régebben nem voltak ilyen segélyek, most is el kellene törölni. Ezzel csak eltávolították 
az embereket a munkától.

A pénzért mindig meg kellett dolgozni, de egyeseknek könnyebb felvenni a segélyt.

Ez nem minden esetben igazságos. Ha olyan munkahelyet ajánlanak, ahol már egyszer 
dolgozott az illető, és az alacsony bérezés miatt hagyta ott, holott sokat dolgoztatták, 
akkor nem kötelezhetnék ilyen áron, hogy elfoglalja azt az állást.

Az a véleményem, hogy aki a kicsit nem becsüli, az a sokat nem érdemli. Ha nem foglalja 
el a felajánlott állást, akkor vagy nem képzett a felajánlott munkához, vagy nem szeret 
dolgozni.

Egy munkahely visszautasítása miatt még nem kellene megvonni a segélyt, de ha más 
állást sem vállal az illető, s továbbra is munka nélkül várja el a pénzt, az már nem jogos.

Az a véleményem, hogy mindenki dolgozzon ott, ahol tud, hacsak nem félszeg vagy el-
mebeteg.

Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek 
kö zöl he tő 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 lős sé get az 
üzenetek tar tal má ért, a kül dők te le fon szá ma it nem je gyez zük.

0726-720 418Véleményét elküldheti:

• AZ OLVASÓ VÉLEMÉNYE

• S U D O K U

AZ ELŐZŐ LAPSZÁMUNKBAN 
K Ö Z Ö L T  S U D O K U  M E G F E J T É S E

A négyzetrács üres négyzeteibe 
úgy kell beírnunk 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 (blokk-
ban) is szerepeljen az összes 
szám 1-től 9-ig.

Hozzávalók: 
10 dkg feta, 1/2 tk citromhéj, só, bors, 
20 dkg liszt, 2 db tojás, 1/2 tk csilipor 
vagy paprika, 2 db közepes cukkini, 
4 ág kapor, 8 rk olaj, kb 16 db koktél 
paradicsom

Elkészítése: A mártogatóshoz a fetát 
kézzel vagy aprító segítségével egé-
szen apró darabokra törjük. A citrom 
héját 50 ml vízzel, sóval, borssal kré-
mes állagúra keverjük, és a fetához 
adjuk. Az elkészült fetakrémet egy 
tálkában tálalásig a hűtőbe helyez-
zük. A lisztet 2 dl vízzel, és a tojások-
kal egy habverő segítségével pala-
csintatészta állagúvá habarjuk és a 
csilivel, fél tk sóval és némi borssal 
ízesítjük. A cukkinit lereszeljük, 3 ág 
kaprot pedig felaprítunk, majd mind-

kettőt az elkészült masszához adjuk 
(ha túl híg, akkor még teszünk hozzá 
lisztet). 4 evőkanál olajt felhevítünk 
egy serpenyőben. A cukkini massza 
felét egy evőkanál segítségével 8 
adagra osztjuk, és a felforrósított 
serpenyőben oldalanként 2-3 perc 
alatt aranybarnára sütjük. Egy kony-
hai törlő segítségével a palacsintáról 
az olajt felitatjuk és 100 fokon a 
sütőben melegen tartjuk. Miután az 
összes cukkinipalacsinta elkészült, 
a megmosott paradicsom okat bele-
dobjuk egészben a serpenyőbe, míg 
egy kissé meg nem puhulnak. A cuk-
kinipalacsintákat tányérra helyezzük 
és a meleg paradicsom mal valamint 
a fetakrémmel együtt kínáljuk, és 
kaporral díszítjük.

Forrás: mindmegette.hu

Cukkinipalacsinta feta sajtos mártogatóssal
• A NAP RECEPTJE




