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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
Azt tanulta...
... mi családunkban csak két gyerek van.
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Áronka faggatja az édesanyját:
– Édesanyám, édesapám vadászni 
is volt, amikor elvette magát?
– Honnét veszed ezt, édes fiam?
– Mert tegnap azt mondta, hogy 
amikor magát elvette, ...

Érdeklődés

Ossza be okosan az energiáját, és ne 
hamarkodja el a teendőit, mert ezzel 
zsákutcába sodorja magát! Igyekezzék 
lépésről lépésre haladni!

Nehezen tud dönteni komoly ügyek-
ben. Ne hagyja, hogy úrrá legyen Önön 
a türelmetlenség! Inkább vonuljon visz-
sza, és csupán a háttérből dolgozzék!

Bonyodalmakkal teli napra készülhet, 
így ez alkalommal szüksége lesz a 
szakmai tapasztalataira és a tudására. 
Cselekedjék mindig tárgyilagosan!

Kissé túlbecsüli az erőforrásait, emiatt 
pedig rosszul méri fel a lehetőségeit. 
Próbáljon meg a realitás talaján ma-
radni, ha nem akar rontani a helyzetén!

Kisebb feszültség tombol a környeze-
tében, ezért ha teheti, határolódjék el 
a felesleges szócsatáktól, és kizárólag 
a napi teendőire koncentráljon!

Ezúttal kizárólag a saját erejére tá-
maszkodhat, külső segítségre egyálta-
lán nem számíthat. Fektessen nagyobb 
hangsúlyt a személyes kapcsolataira!

Fárasztó napra készület, megérzései 
ma rossz tanácsadónak bizonyulnak. 
Sok bosszúságtól kímélheti meg ma-
gát, ha meghallgatja a társait is.

Fontos lépéseket tehet a tevékenysé-
gében, ha mer kockáztatni, és nem 
riad meg a kihívásoktól. A kétes vállal-
kozásoktól viszont tartsa távol magát!

Ha eredményeket akar elérni más meg-
oldásokhoz kell folyamodnia. Vegye 
észre az előnyös körülményeket, ha 
pedig szükséges, kérjen útbaigazítást!

Fordítson több figyelmet az aktuá-
lis munkálataira, új vállalkozásokba 
pedig ne kezdjen bele! Őrizze meg a 
higgadtságát, és bízzon az intuíciói-
ban!

Uralkodó bolygója remek lehetősége-
ket teremt Önnek az érvényesüléshez. 
Engedje szabadon a fantáziáját, és 
szakítson a megszokott módszerekkel!

Teljesen felborul a megtervezett napja, 
sok buktató hátráltatja a munkáját. 
Maradjon alkalmazkodó, és egyszerre 
csakis egy dologgal foglalkozzék!

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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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.  szeptember 21-éig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

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

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

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

A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

Ön hogyan képzeli el, milyen lesz az élet itt, 
Székelyföldön húsz év múlva?

• H Ű S É G E S  O L V A S Ó

 Euró        4.6383
 Dollár       3.9903
 100 forint 1.4169

Ma 
nappal

Holnap
hajnalban

20° 9°

• I D Ő J Á R Á S• VALUTAVÁLTÓ

Nemrég arra biztattuk olvasóinkat, hogy nosztalgiázzanak, és jegyezzék le, mit 
idéznek fel legszívesebben. Válaszaikból olvashatnak alább.

Egy pohár bor, gyertyafény, kellemes zene, beszélgetés a férjemmel. Séta a ten-
gerparton, vagy kirándulás a hegyekben. De kellemes a gyerekeim születése is. 
Csoda, ahogyan végigkísérhettem, hogy egy picike babából hogyan lesz gyönyö-
rű szép nő.

Minden eszembe jut, ami a fiatalkoromhoz tartozik, iskolai rendezvények, ba-
rátnők, szerelmek. S persze az esküvőnk. Nagyon szép, meghitt ünnepség volt. 
Nem olyan, mint manapság a lakodalmak. Ma mindenre figyelnek, csak a lényeg-
re nem, sajnos. Ez az én véleményem.

Amikor megszülettek a lányaim, arra az érzésre, arra az időre gondolok vissza 
legszívesebben.

Azok a régi szép idők jutnak eszembe, amikor még a szomszédok egymásnak se-
gítettek. Téli időszakban tollfosztó kalákát csináltunk és cukros, főtt kukoricát 
ettünk. Akkor őszinték voltak az emberek egymással.

A fiatalkorom, az egyetemi évek jutnak eszembe, sokat sportoltam, így renge-
teget utaztam ezekben az években. Ezek is nagyon kellemes élmények, sokszor 
gondolok vissza, és újra meg újra boldogsággal, örömmel tölt el, hogy minden-
nek részese lehettem.

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: 
20 dkg aszaltgyümölcs-keve-
rék, 10 dkg mazsola, 1 csomag 
vaníliás cukor, 40 dkg konyhakész 
élesztős leveles tészta, 1 db tojás, 
kristálycukor a szóráshoz

Elkészítése: Az aszalt gyümölcsöket 
és a megmosott, alaposan lecse-
pegtetett mazsolát durvára vág-
juk, majd összekeverjük a vaníliás 

cukorral. A keveréket elosztjuk 
a kitekert tésztán, feltekerjük, 
azután felvágjuk kb. 4 cm vastag 
szeletekre. A csigákat elrendezzük 
egy sütőpapírral bélelt sütőtálcá-
ban, megkenjük a felvert tojással, 
megszórjuk egy kevés cukorral, 
végül 20 perc alatt aranyszínűre 
sütjük a 170 fokos sütőben.

Forrás: mindmegette.hu

Gyümölcsös csiga
• A NAP RECEPTJE




