
Elcsitulnak Önben a belső ellentétek, 

így megtalálja azt a belső egyensúlyt, 

amire már annyira vágyott. Szenteljen 

több időt a személyes problémáira!

Engedékenysége miatt könnyedén 

kihasználhatják. Válogassa meg, kivel 

kerül kapcsolatba, így csökkentheti az 

esélyt arra is, hogy túlvállalja magát!

Készüljön arra, hogy szokatlan mun-

kákkal kell megbirkóznia! Őrizze meg 

az optimizmusát, és hagyja figyelmen 

kívül az Önt támadó kijelentéseket!

Számos tennivaló zúdul a nyakába. 

Csak úgy tud megbirkózni a teherrel, 

hogyha rangsorolja a teendőit, a kevés-

bé fontosabbakat pedig elnapolja.

Szakmailag sorsdöntő fejlemények 

várnak Önre. Legyen megfontolt, és 

lehetőleg mindig cselekedjék összhang-

ban a környezetében élőkkel!

Elérhető közelségbe kerülnek a célki-

tűzései, az eredmények kizárólag a ki-

tartásán múlnak. Maradjon megfontolt, 

és tartsa meg az optimizmusát!

Próbáljon nyitott lenni az új dolgok 

befogadására, és merjen módosítani a 

korábbi elgondolásain! A váratlan hely-

zetekben viselkedjék diplomatikusan!

Nehezen halad a dolgaival, ezért a 

változások most jótékony hatással 

lehetnek a tevékenységeire. Legyen 

nyitott, ne idegenkedjen az újításoktól.

Kisebb erőfeszítéseket kell tennie, 

ahhoz, hogy megőrizze a harmóniát a 

környezetével. Mellőzze azokat az ügy-

leteket, amelyek holtpontra kerültek!

Ezúttal megcsillogtathatja az erényeit, 

és magára vonhatja azon személyek 

figyelmét, akiktől az előmenetele függ. 

Maradjon minden helyzetben kitartó!

Sokat rágódik a közelmúlt eseményein, 

és aztán rájön, hogy hol tévedett. Tegye 

túl magát a történteken! A tanulságok 

révén korrigálhatja a lépéseit.

Könnyen elérheti mindazt, amit sze-

retne, főként, ha társait is bevonja az 

terveibe. Csupán az a veszély fenyegeti, 

hogy túlságosan elbízza magát.
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Késő este van már, és szakad kint az eső. 
A férj a televízióban focimeccset néz. Hirtelen 
kikiabál a konyhában mosogató feleségének:
– Szívecském, kérlek szaladj le a boltba egy pár 
üveg sörért!
– No, de édesem – szól vissza a feleség –, ilyen 
esőben még a kutyát sem küldik ki!
– ... (poén a rejtvényben).
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Honnan tudja...!

– Azt a tévét szeretném megvenni.
– Sajnálom, de nem szolgálok ki szőkéket. 
A nő mérgesen elrohan, beül a fodrászhoz, befesteti 
a haját barnára. Másnap visszamegy az üzletbe.
– Azt a tévét szeretném megvenni.
– Sajnálom, de nem szolgálok ki szőkéket.
A csaj meghökkenve kérdezi:
– Honnan tudja, hogy szőke vagyok?
– ... (poén a rejtvényben).
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései:  Készül a jegyzőkönyv – Írd úgy, hogy az utca közepén.    Az első napon... – ... megmutatom hogyan kell csinálni.

Fénycsöves világítás
• A hétköznapi nyelvben neoncsöves világí-
tásnak is nevezett fényforrás számos előnnyel 
rendelkezik. Amikor a hagyományos izzólám-
pánkat fénycsőre szeretnénk cserélni, ajánlott 
figyelembe venni néhány fontos dolgot.

E nergiatakarékosságuk miatt a 
fénycsövek ideálisak világítás-

ra, és szinte mindenhol alkalmazha-
tóak. Ezek 80 százalékkal kevesebb 
energiát fogyasztanak a hagyomá-
nyos izzókhoz képest, lehetővé te-
szik a cserével járó költségek csök-
kentését, és mérséklik a kidobott 
hulladék mennyiségét is. Ezen fény-
csövek üzemideje típustól függően 
nagyjából 5-15 ezer óra. A fénycső 
beszerzésekor a terméket mindig a 
célnak megfelelően válasszuk ki – 
például dekoratív vagy biztonságvé-
delmi megvilágításra, hangulatvilá-
gításra, olvasásra stb.. A csillárhoz 

például megfelelő lehet egy gyertya 
alakú izzólámpa, az olvasólámpába 
pedig egy intenzíven világító refl ek-
tor. Egyenletes megvilágítást legjob-
ban egyenes fénycsővel érhetünk el, 
ennek további előnye, hogy az elekt-
ronikától függetlenül cserélhető. A 
másik tényező, amit érdemes fi gye-
lembe venni a világítás megválasz-
tásánál: az izzó foglalata.

Az energiaárak drasztikus növekedése miatt fontos 

szempont, hogy a fénycsövek 80 százalékkal kevesebb 

áramot használnak, mint a hagyományos izzók
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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.




