
Lehetőleg ne fojtsa el magában a 

problémáit! Kérjen segítséget, ugyanis 

ma még azok is támogatni fogják, akik 

eddig ellenségesen viselkedtek Önnel.

Számos függőben lévő feladatnak kell 

a végére járnia, ezért legyen nyitott az 

újszerű megoldásokra, és fogadja el a 

kollégái által felkínált támogatást!

Bár sok akadályba ütközik, ne hagyja, 

hogy ez beárnyékolja a hangulatát! 

Őrizze meg a higgadtságát, és próbálja 

meg kézben tartani az irányítást!

Úgy érzi, időnként félrecsúsznak a 

számításai. Maradjon határozott, és ne 

kételkedjen az adottságaiban! Hamaro-

san egyenesbe jönnek a dolgai.

Ha komoly döntések előtt áll, hallgas-

son az intuícióira, ezek megmutatják 

Önnek a leghelyesebb utat! Semmikép-

pen ne hagyja magát befolyásolni!

Ezúttal képes tisztán felvázolni a célja-

it. Gondosan dolgozza ki a lépéseit, így 

nem érhetik Önt kellemetlen meglepe-

tések vagy váratlan fordulatok!

Kissé zaklatott, emiatt képtelen haté-

konyan végezni a feladatait. Kizárólag 

rutinteendőket tervezzen be, a hosszú 

távú munkákat halassza máskorra!

Eredményekben gazdag napra számít-

hat, ha kitart az elképzelései mellett. 

Zárjon ki minden negatív tényezőt, és 

fordítson figyelmet a részletekre!

Szenteljen némi időt arra, hogy átgon-

dolja az Ön körül zajló fejleményeket! 

Ezenkívül vizsgálja meg mindazt, ami 

az elkövetkező napokban vár Önre!

Mielőbb tudja le a kötelezettségeit, 

majd szánjon időt azon problémákra, 

amelyek egykoron úgy zárultak le, hogy 

nem tisztázódtak a körülmények!

Egyedül kell szembenéznie a gondok-

kal, támogatásra ma ne számítson. 

Bármibe is kezd, maradjon óvatos, és 

kerülje az ösztönös cselekedeteket!

Remek a hangulata, kisugárzása 

nyugtatóan hat a környezetében élőkre. 

Jó alkalom ez arra, hogy tisztázza a 

mélyben gyökerező nézeteltéréseket.
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Készül a jegyzőkönyv

Halálos balesetnél helyszínelnek a rendőrök. 
Az egyik diktálja, a másik írja a jegyzőkönyvet.
– A fej, a testről leszakadva, a járdaszegélytől
25 centire fekszik.
– Állj! A „járdaszegélyt” j-vel vagy ly-nal írjam?
A diktáló rendőr egy darabig gondolkozik, majd 
nagyot rúg a leszakadt fejbe:
– ...
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Az első napon...

A frissen felvett alkalmazott először megy 
dolgozni a munkahelyére. A főnöke meleg 
kézfogással üdvözli, majd azt mondja neki:
– Nos, az első feladata az lesz, hogy megfogja 
a seprűt, és kitakarítja az irodát!
A dolgozó felháborodva:
– De uram, én egyetemen tanultam hosszú évekig!
– Jól van, akkor ...
(poén a rejtvényben).

FAMÍLIA

ÜRES
A LER!

CELSIUS

NEUTRON

CSENDES
DON!

NÉM. ÍRÓ
(KARL)

LE

ZÜMMÖG

KELVIN

MI, ..., ŐK

KIFELE!

SKÁLA-
HANG

SULFUR

TITÁN,
OXIGÉN

KIHALT
MADÁR

HENRY

FUTVA
MENEKÜL

A, A, A, A!

ANTONOV
GÉPE

... ÚT,
FEL IS

ÚT

SUGÁR

KELET

BÍRÓSÉGI
ÜGY

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései:  Ezek a szőkék... – ... kint hagytam a kocsiban.    Az első ügy... – Az apám beperelt a tandíjért.

Alumíniumedények tisztítása
• Külön módszerek vannak arra, hogy miként tisz-
títsuk meg az alumíniumból készült edényeket, ha 
azt szeretnénk, hogy azok tovább tartsanak.

A z alumíniumedényeket csakis 
forralással és fertőtlenítő hatá-

sú mosószerrel tisztítsuk. Lúgos mo-
sószert sose használjunk, ugyanis a 
lúg megtámadja a fémet. Ezért cél-
szerű a többi, zománcozott edénytől 
elkülönítve mosogatni. Amikor az 
edényre túlságosan ráégett az étel, 
vagy vastag rajta a lerakódás, hasz-
nálhatunk fi nom fémgyapotot, illet-
ve súrolóanyagot is. Durva kőporral 
viszont semmiképpen ne tisztítsuk, 
és késsel se próbáljuk lekaparni a 
szennyeződéseket. Amennyiben az 
edény nagyon foltossá válik, főz-
zünk benne bármilyen gyümölcsöt 
vagy almahéjat, ez hatékonyan eltá-
volítja a foltokat. Megszürkült edény 
esetében pedig félbevágott citrom-
mal dörzsöljük fényesre a felületet, 

vagy használhatunk nyers paradi-
csomot is, amitől szintén kiválóan 
megtisztul. Az alumíniumedények-
re kicsapódott vékony vízkőréteget 
dörzspapírral súroljuk le, a vasta-
gabb vagy nehezen elérhető réteg 
eltávolítására alkalmazzunk víz-
kőoldó szert. Arra ügyeljünk, hogy 
savanyú ételt sose főzzünk benne, 
mivel ezek könnyedén kioldják a fé-
met az edényből, ami mérgező lehet 
a szervezetünkre. Emellett héjában 
főtt burgonyát se készítsünk eff ajta 
edényben, mert befeketíti.

Semmiképp se használjunk 

lúgos mosószert
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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.




