
Váratlan nehézségekbe ütközik, ez pe-
dig megviseli Önt. Hogyha tiszta fejjel 
képes felmérni a probléma mibenlétét, 
gyorsan megtalálja a megoldást.

Több akadályt kell ma leküzdenie, 
emellett a határidők is szorongatják Önt. 
Csakis akkor számíthat teljesítményére, 
ha elfogadja a kollégák segítségét.

Kilátástalan helyzetbe kerül. Csupán 
akkor lesz képes átlépni a holtponton, 
ha kihasznál minden lehetőséget, és 
mindig az egyszerű utakat választja.

Nehezen tud odafigyelni a feladataira. 
Próbáljon könnyen véghezvihető célo-
kat keresni, de azért a kötelezettségeit 
se hagyja figyelmen kívül!

Előnyösen alakulnak a dolgai. Most 
elsősorban a színfalak mögött végzett 
tevékenységei hoznak eredményeket. 
Maradjon mindvégig következetes!

Tervei jól kigondoltak, ráadásul segít-
séget is kap a kollégáitól. Használja ki 
a kommunikációs adottságait ahhoz, 
hogy megerősítse a kapcsolatait!

Rendkívül mozgalmas napra készülhet. 
Lehetőleg úgy ossza be az idejét, hogy 
ne kelljen alkalmazkodnia másokhoz, 
ugyanis ez ma nehezére esne.

Pozitív hozzáállása nagyban megköny-
nyítheti a hivatásbeli helyzetét. Az 
elképzeléseinek kivitelezésében ezúttal 
semmi nem akadályozhatja meg.

Környezetében zavarossá válnak a 
dolgok. Értékelje át néhány személyes 
kapcsolatát, döntse el, hogy mi fontos 
Önnek, és eszerint cselekedjék!

Ezúttal komoly döntéshozatalra kény-
szerül. Legyen megfontolt, ne hagyja, 
hogy a magánproblémái negatívan be-
folyásolják a hivatásbeli eredményeit!

Növelje a munkája hatékonyságát, 
dolgozzon ki új módszereket! Kizárólag 
a tennivalóira koncentráljon, és ne 
keveredjék bele mások magánügyeibe!

Nyugodt pillanatok várnak Önre. Sok 
mindent befejezhet, amire az elmúlt 
időben nem jutott ideje. A sikerélmé-
nyek új lendületet adnak majd Önnek.
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Gondos anya...

– Én gondos anya vagyok. Ha nagynéha 
összeveszünk a férjemmel, mindig leküldöm 
a gyerekeket sétálni.
– Meg is látszik rajtuk. Télen állandóan 
náthásak, ... (poén a rejtvényben).
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Nagybetegen fekszik a férj a kórházban, csak 
készülékek segítségével tartják életben.
A feleség kétségbeesetten kérdi:
– Doktor úr, meddig fog ez így tartani?
– ... (poén a rejtvényben).
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: A városban – ... amikor te vezetsz?  Nincs formában – ... ez a mi kapunk!

Növények társítása
• A növények összeültetése egy nagyobb méretű 
edénybe már bevált módszer. Ennek otthoni megvalósí-
tása rendkívül hasznos, mivel így a régi ültetvényeinket 
kicsit felfrissíthetjük.

H a szobanövényünk például el-
vesztette alsó leveleit, célszerű 

egy bokrosabb fajtával párosítani. 
Ez a megoldás részben elfedi a fel-
kopaszodást, vagy éppen előnyössé, 
látványossá varázsolja. Akár törzsé-
re is fel lehet futtatni kúszó hajtású 
növényeket. A bokros növekedésű 
és széles levelű egyedek a keskeny, 
felfelé törő mellett fejlődnek a leg-
jobban, a sekély gyökérzetet fejlesz-
tő növények pedig váltakoznak a 
mélyen gyökerező fajokkal. Szintén 
ötletes megoldás lehet az is, ha egy 
nagy növény mellé több apró pél-
dányt társítunk. 

Bizonyos növényszomszédok 
betegségek, kártevők elűzésére is 

képesek. A levéltetvek őszi kártéte-
lének megelőzésére érdemes példá-
ul majoránna, citromfű, csombor, 
bazsalikom, rozmaring, kakukkfű 
vagy borágó fűszernövényeket he-
lyezni a dísznövényeink közelébe. 
A társított növények kezelése, gon-
dozása lényegében megegyezik a 
szokásos ápolással. Csupán arra kell 
tekintettel lennünk, hogy növény-
együttesünk minden tagjának igé-
nye teljesítve legyen.

Nem csak látványosabb. Bizonyos 
növényszomszédok betegségek, 
kártevők elűzésére is képesek
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Halak febr. 20. – márc. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Kos márc. 21. – ápr. 20.




