
Ne kapkodja el a fontos döntéseket, 
még akkor sem, ha gyors válaszokat 
várnak Öntől! Magánéletében hamaro-
san váratlan fordulatokra számíthat.

Egy váratlan esemény teljesen felborítja 
a hivatásbeli napirendjét. Legyen rend-
kívül elővigyázatos, és alkalmazkodjék 
a kialakult körülményekhez!

Sok kritikában lesz része, azonban ez 
nem zökkenti ki Önt a nyugalmából. 
Hagyja figyelmen kívül a kritikákat, és 
koncentráljon a napi tennivalóira!

Ne engedje, hogy felgyűljenek a ten-
nivalói! Rangsorolja a tevékenységeit, 
és elsősorban azokkal foglalkozzék, 
amelyek könnyedén befejezhetők!

Bár tele van lendülettel, mégsem tudja 
véglegesíteni a teendőit. Közelítse meg 
más szemszögből a céljait, szükség 
esetén pedig módosítson rajtuk!

Elemezze ki az eddigi teljesítményeit, 
mert csak így tud majd továbblépni! 
Most lehetősége adódik arra is, hogy 
tisztázzon bizonyos félreértéseket.

A mai napon mindenre kiterjed a figyel-
me, ezért lehetőleg olyan munkákat 
vállaljon, amelyek nagy precizitást, 
illetve komoly odafigyelést igényelnek.

Úgy érzi, egyedül kell megharcolnia az 
élet nehézségeivel. De ha nyitott szem-
mel jár, rájön, hogy sok segítőtársa 
van, csak meg kell találni őket.

Feszült Ön körül a légkör, ámde ennek 
az okát ne másban keresse! Inkább 
gondolkodjék el, hogyan tudná megte-
remteni az egyensúlyt önmagában.

Fáradságos pillanatok várnak ma Önre 
fizikailag és szellemileg egyaránt. 
Ossza be az energiáját, és vonja be a 
környezetében élőket is a terveibe!

Sugárzik Önből a pozitív energia, amely 
a környezetében élőkre is átragad. 
Legyen segítőkész, de ügyeljen arra, 
hogy fizikailag ne terhelje le magát!

Ez alkalommal mindent saját magának 
kell előteremtenie, segítségre nem szá-
míthat. Példamutató kitartása viszont 
hamarosan meghozza a jutalmát.
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Mondja, doktor úr... – Az első áramszünetig.  Gondos anya... – ... nyáron meg olyan szép barnák.

Őszi talajtáplálás
• Az őszi időszak a legfontosabb a talaj táplá-
lása szempontjából, hiszen így garantálhatjuk a 
föld jó minőségét.

A növények többsége – a vízi 
és a parazitanövények kivé-
telével – a talajon és a talaj-

ból él, innen veszi fel a növekedésé-
hez és szaporodásához szükséges 
tápanyagokat. A talaj táplálásának, 
trágyázásának legfontosabb idősza-
ka az ősz. Mielőtt felásnánk a fák, 
bokrok alját, illetve a kiüresedett 
virág- és veteményes ágyásokat, 
a talajba kell keverni a trágyákat, 
amelyek lehetnek szerves- vagy 
műtrágyák. Használhatunk érett 
komposztot vagy dúsított tőzeget is. 
Mindezek tartalmazzák a föld termő-
képességének fenntartásához szük-
séges szerves anyagokat, humuszt 
és a három legfontosabb tápanyagot 
(nitrogént, káliumot és foszfort), va-

lamint szinte az összes, úgynevezett 
mikroelemet (magnézium, vas, kén, 
réz, szilícium, kalcium, bór). A káli-
um- és a foszfortartalmú műtrágyák 
lassan oldódnak, ezért ezeket feltét-
lenül ősszel kell kiszórni, hogy felol-
dódva tavaszig eljussanak a talajnak 
a gyökérzettel átszőtt rétegébe. Ezzel 
szemben a nitrogéntartalmú műtrá-
gyák többsége gyorsan és könnyen 
oldódik, ezért ezeket inkább tavasz-
szal használjuk, ősszel csak annyit, 
amennyi a talajba került szerves hul-
ladékok lebomlásához szükséges.

Trágyát kell keverni a talajba, 
hogy az jó minőségű legyen
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Horoszkóp

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.




