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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
Loholás közben ...
... ilyen éhes se szeretnék lenni.
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Kovács bekopogtat az igazgató 
irodájába, és szerényen eléáll:
– Főnök úr, ma van a 25. évforduló-
ja annak, hogy a cég szolgálatában 
állok.
Mire a főnök:
– Jól van, akkor ...

Jó főnök...

Kiegyensúlyozott és határozottan halad 
a céljai felé. Arra viszont ügyeljen, hogy 
ne sodorja félre azokat, akik hasznos 
tanácsokkal fordulnak önhöz!

Elhamarkodott döntései miatt a teen-
dői zsákutcába kerülnek. Elemezze a 
közelmúlt fejleményeit, és lehetőleg ne 
kövesse el ugyanazon hibákat!

Válassza mindig a legegyszerűbb meg-
oldásokat, és maradjon a realitások 
talaján! Helyezze szilárd alapokra a 
céljait, csak minimálisan kockáztasson!

Az elképzelései szerint alakulnak a 
dolgok. Ráadásul most olyan energiák 
is felszabadulnak önben, melyek még 
nagyobb teljesítményekre sarkallják.

Ne töltsön túlságosan sok időt álmo-
dozással, inkább a jelenre, valamint 
az aktuális tennivalókra koncentráljon! 
Őrizze meg a kiegyensúlyozottságát!

Bár a bevállalt feladatai első látásra 
nehezen kivitelezhetők, gyakorlatának 
köszönhetően megtalálja a megoldá-
sokat. Lépései során maradjon mindig 
elővigyázatos!

Próbáljon magabiztosan viselkedni, és 
tartsa szem előtt a célkitűzéseit! Mel-
lőzze azokat a felkéréseket, amelyek 
túlságosak sok kockázattal járnak.

Hivatásában kissé feszült hangulat ural-
kodik, ezért ha teheti, kerülje a vitákat! 
Bármilyen helyzetbe is sodródik, igye-
kezzék racionálisan érvelni!

Kicsit megingott az önbizalma, így ne-
hezen talál megoldásokat a teendőire. 
Olyan emberekkel vegye körül magát, 
akik pozitív energiát sugároznak!

Maradjon nyitott a környezetében élők-
kel, de válogassa meg, kiket avat be a 
terveibe! Csupán így kerülheti el, hogy 
bárki is visszaéljen a bizalmával.

Mozgalmas nap vár ma önre. Amennyi-
ben beveti szakmai tapasztalatait és 
kiváló észjárását, szinte minden szituá-
cióból eredményesen jöhet ki.

Rendkívül feszült légkörben kell ma 
helyt állnia. Ha képes lesz önfegyelmet 
gyakorolni, akár ön lehet az a személy, 
aki elsimítja a kirobbanó vitákat.

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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19. forduló

Hogyan nyerhet?
Vágja ki a számozott szelvényeket, írja be nevét és elérhe-
tőségét, majd 1–től 11–ig, válaszoljon kérdésünkre, 
és küldje be lapkézbesítőinktől a szer   kesztőségbe vagy 
hozza be szemé lyesen a Szabadság tér 15. szám alá, 
2018. október 18-áig. Válaszoljon és nyerjen!

Szelvénybeküldő neve:

Település:

Lakcím:

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

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

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

A hűség nálunk nagy erény, 150 lej a nyeremény!

Ön mit gondol, a szülőnek mekkora beleszólása kell legyen abba, 
hogy gyermeke milyen életpályát választ?

• H Ű S É G E S  O L V A S Ó

 Euró        4.6684
 Dollár       4.0591
 100 forint 1.4392

Ma 
nappal

Holnap
hajnalban

18° 3°

• I D Ő J Á R Á S• VALUTAVÁLTÓ

Ön mennyire figyel a hulladék szelektív gyűjtésére? Mit tesz a kiszelektált ruhane-
művel, lábbelivel? – tettük fel a kérdést olvasóinknak. Válaszaikból idézünk:

Egybe gyűjtjük a szemetet.

Szelektíven gyűjtjük a hulladékot. A zöldséget, növényi maradványokat a kom-
posztba, ételmaradékot az állatoknak, műanyagot, üveget, papírt és háztartási 
szemetet az arra kijelölt gyűjtőedénybe tesszük. A használt olajat leadom a Mol 
benzinkúthoz, a jó állapotban levő ruhaneműt, cipőt felajánlom az ismerősöknek, 
a megmaradt darabokat a ruhagyűjtő konténerbe teszem.

 A lábbelit, ruhaneműt tovább adom olyannak, akinek jó. 

Amit lehet, addig használunk, amíg jó, ha már tönkrement, elégetjük. Most már 
senkinek nem kell a más elnyűtt ruhája, rongy van bőven. 

Ami elég a kazánban elégetjük, egyebet külön gyűjtünk. 

A kiselejtezett ruhákat, cipőket, amiket még más is felvenne, elküldöm egy meg-
bízható személytől a Caritashoz. 

Külön zsákokba gyűjtöm a különböző típusú hulladékot. Minden második héten 
elszállítják. 

A konténereket egyesek ingyen turkálónak nézik, de az a baj, ahogyan használják. 
Kidobálják, szétcincálják a ruhákat, aztán ott hagyják. Ez mélységesen felháborít, 
és nem is teszem a konténerbe a ruhaneműt, hanem magam viszem el a Caritashoz.

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 (4 adag): 
A barna tésztához: 25 dkg keksz-
morzsa (darált háztartási keksz), 
10 dkg porcukor, 1 dl feketekávé 
(vagy tej), 1 ek. lekvár/ dzsem, 2 
ek. cukrozatlan kakaópor, 1 ek. 
rum, 20 ml tej 
A fehér töltelékhez: 10 dkg vaj, 10 
dkg porcukor, 5 dkg kókuszresze-
lék 

Elkészítése: A barna tészta alap-
anyagait gondosan összegyúrjuk 
és vékonyra kinyújtjuk. Ha nehe-
zen gyúrható, egy kevés langyos 
tejjel lazíthatunk rajta. A fehér 
töltelékhez a vajat a porcukorral 
habosra keverjük, majd hozzátesz-
szük a kókuszreszeléket. Ezzel 
megkenjük a kinyújtott barna tész-

tát. Feltekerjük. Fóliába csavarjuk, 

és hűtőbe tesszük 1-2 órára. Díszí-
tésként a külsejét kókuszreszelék-
kel megszórhatjuk. 

Forrás: receptneked.hu

Keksztekercs
• A NAP RECEPTJE

• R É S Z V É T N Y I L V Á N Í T Á S

Őszinte részvétem néhai apósom, a gyergyóditrói 

BÍRÓ BÉLA 

halála alkalmával. 
Nagy Bulcsú 




