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• HŰSÉGES OLVASÓ
Hogyan nyerhet?

2

Vágja ki a számozott szelvényeket, írja be nevét és elérhetőségét, majd 1–től 10–ig, válaszoljon kérdésünkre,
és küldje be lapkézbesítőinktől a szer kesztőségbe vagy
18. forduló
hozza be szemé lyesen a Szabadság tér 15. szám alá,
2018. október 4-éig.
laszoljon és nyerjen!
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Szelvénybeküldő neve: .............................................................................
Település:
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• IDŐJÁRÁS

• VALUTAVÁLTÓ
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• AZ OLVASÓ VÉ LEMÉNYE

Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek
közölhetőnyelveníródtak,személyiségijogokatnemsértenek,aköz
fi gyelméreérdemesek.Szerkesztõségünknemvállalfelelősségetaz
üzenetek tartalmáért,aküldőktelefonszámaitnemjegyezzük.

Szokott-e vért adni, szorult-e véradásra? Mi a tapasztalata? – kérdeztük olvasóinkat. Válaszaikat alább olvashatják.

Milyen élmény jut eszébe, amikor a múlt rendszer
színházi előadásairól olvas?

Még nem voltam olyan helyzetben, hogy vért kelljen adjak, de ha a sors úgy
hozza, akkor minden további nélkül szívesen adok.
Sajnos sokszor volt olyan helyzet, hogy vérre volt szüksége egyik-másik rokonnak, családtagnak, de én egy alkalommal sem tudtam adni, mert olyan betegségem volt kiskoromban, hogy nem megengedett a véradás.
Fiatalon nagyon sokszor adtam vért, mondhatni rendszeres véradó voltam.
Mostanában, vagyis az utóbbi években nem adtam. Ha a szükség úgy hozza, a
család, a rokonság számíthat rám.
Egy nagyobb műtét alkalmával kaptam vért, és azóta egy évben egy alkalommal én is szoktam vért adni. Megtapasztaltam, milyen az, ha az ember rászorul, így tiszta szívesen adok én is. Volt eset, hogy teljesen ismeretlen részére
toborozták a véradókat, s a felhívásra jelentkeztem. Miért ne? Emberek vagyunk, egymáson kell segítenünk.

A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

• SUDOKU

Véleményét elküldheti:

0726-720 418

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, komaasszony, rokon és jó szomszéd

ID. KERTÉSZ BALÁZSNÉ
(Fazakas utca 15B)
életének 81-ik, házasságának 52-ik évében, türelemmel viselt hosszas betegség után, 2018.
szeptember 10-én szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2018.
szeptember 14-én, 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyergyószentmiklósi római katolikus
temető ravatalozójából.
Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
A gyászoló család.
(274952)

Két skót találkozik:
– Mi az Glenn, kihúzattad a fogaidat?
– Igen.
– Az összes fogad rossz volt?
– Dehogy volt rossz!
– ...
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:

Hogyhogy csak ez?

... a többi csak étvágygerjesztő.

A négyzetrács üres négyzeteibe
úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, 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.

EGYETLENEM!



Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

Ma nincs meg Önben a küzdőszellem,
ezért kerülje azokat a szituációkat,
ahol nézeteltérés születhet! Részesítse
előnyben a határidős teendőket!



Rák

máj. 21. – jún. 21.

Ne hagyja felszínre törni az indulatokat, ugyanis azok visszafordíthatatlan
körülményeket eredményezhetnek.
Jobban teszi, ha elkerüli a társaságot.





Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Habár első látásra megoldhatatlannak
tűnnek a teendői, némi segítséggel
mégis képes lesz túllépni a buktatókon. Fogadja el a felkínált segítséget!

Skorpió

okt. 24. – nov. 22.

Ütemezze be a napját, haladjon az Ön
által tervezett úton. Amennyiben válaszút elé kerül, hagyja, hogy mások
tereljék Önt a megfelelő irányba!



Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Találja meg a belső egyensúlyát, és
teremtsen harmóniát a környezetében!
Maradjon körültekintő, a döntéshozatalok előtt pedig mindig mérlegeljen!



• A NAP RE CEPTJE

Bak

dec. 22. – jan. 20.

Holtpontra kerülnek a célkitűzései.
Tegye félre az önfejűségét, és kössön
kompromisszumot, csupán ekként lesz
esélye eredményeket elkönyvelni.

Török sült tejberizs

Elkészítése: A rizst megfőzzük a
tejben, majd hozzákeverjük a
vaníliás cukrot, a cukrot és a sót.
Langyosra hűtjük, majd hozzákeverjük a tojássárgáját és a lisztet.
A masszát elosztjuk a szufléformákban, melyeket vízzel töltött
tepsibe sorakoztatunk. 190
fokra előmelegített sütőben addig
sütjük, amíg a teteje megpirul. Ez-

ápr. 21. – máj. 20.

Hivatásában szép eredményeket érhet
el, ha a megérzéseire támaszkodik.
Most bátran kockáztathat, azonban
mindig maradjon a realitások talaján!



AZ ELŐZŐ LAPSZÁMU NKBAN
KÖZÖLT SUDOKU MEGFEJTÉSE

Hozzávalók:
1/2 bögre rizs, 2 bögre tej, 2 csomag vaníliás cukor, 2-3 ek cukor, 1
csipet só, 2 db tojássárgája, 1 ek
finomliszt
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NÍLUS,
NÉMETÜL

DARAB
HIDEG
ERDÉLYI
SZÉL

CSEN
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AZ
UDVARRA

Bika

Annak ellenére, hogy rengeteget tesz a
munkálatai érdekében, most úgy érzi,
cseppet sem halad a tennivalóival.
Próbáljon változtatni a módszerein!

szül. Tamás Irén

KUKORICA,
NÉPIES.
TEREMSPORT



Váratlan helyzetekre számíthat, némelyikhez pedig nagy szüksége lesz
higgadtságra, hogy felül tudjon emelkedni a hirtelen létrejövő problémákon!

„Betegségben is türelmes voltál, fájdalmadban is csak hallgattál.
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél”

Ezek a skótok!

márc. 21. – ápr. 20.

A mai nap nem kedvez az anyagi dolgoknak, ezért óvakodjék a vakmerő lépésektől! Legyen mindenben mértékletes, és ne vállaljon túl sok munkát!



• ELHALÁLOZÁS

Kos



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Fektesse a hangsúlyt azon kihívásokra, amelyeket eddig mindig elkerült!
Maradjon objektív, lehetőleg ne veszítse szem elől a többi célkitűzéseit se!


után lehűtjük, és fogyasztás előtt
néhány órára hűtőbe tesszük.
Forrás: mindmegette.hu

Halak

febr. 20. – márc. 20.

Kissé szétszórt a viselkedése, így a mai
eredményei azon múlnak, miként tudja
a helyes irányba terelni a feladatait.
Ossza be okosan az energiáit!

