
Ma nem várt események következnek 

be, ami miatt kénytelen rögtönöznie. 

Használja a képzelőerejét, és ha szük-

ségesnek érzi, bátran kockáztasson!

Eredményes napra számíthat, ha sike-

rül úrrá lennie a hangulatváltozásain. 

Mindehhez viszont kitartásra, valamint 

nagy önfegyelemre lesz szüksége.

Lehetősége adódik új szövetségeket 

kötni, és megerősíteni a jelenlegi 

viszonyait. Legyen nyitott mindenkivel, 

ámde ne hagyja magát kihasználni!

Remek hangulatot teremt maga körül, 

és készséggel áll rendelkezésre, ha 

valaki segítséget kér Öntől. Hamarosan 

meglepő fordulatokban lesz része.

Helyezze a hangsúlyt a kényes prob-

lémák megoldására! Járjon a végére a 

tisztázatlan kérdéseknek, ne hátráljon 

meg az esetleges akadályok láttán!

Komoly sikereket érhet el, amennyiben 

kibontakoztatja a fantáziáját. Bátran 

folyamodhat újfajta megoldásokhoz, a 

szerencse most Ön mellé szegődik!

Maradjon mindenben körültekintő, és 

vegye figyelembe a részleteket, mert 

azok most különösen fontosak! Csele-

kedjék ésszerűen és következetesen!

Tisztességesen kiáll mások ügyeiért, 

az önzetlensége pedig hamarosan 

meghozza a gyümölcsét. Megnő a te-

kintélye, és elismerésben is részesítik.

Olyan fordulatokra készülhet, amelyek 

teljesen kibillentik az egyensúlyából. 

Legyen rugalmas, és igyekezzék alkal-

mazkodni a változó körülményekhez!

Vizsgálja át a folyamatban lévő felada-

tait, vigyen kreativitást a munkájába! 

Szakítson a régi módszereivel, majd 

helyezze új alapokra a célkitűzéseit!

Félreértések jellemzik a napját. Ha 

teheti, óvakodjon a kényes helyzetek-

től, ugyanis ezúttal még a kisebb nézet-

eltérések is komoly vitákká fajulhatnak!

Munkahelyén több elvárásnak kell 

megfelelnie. Gazdálkodjon az erejével, 

vegyen vissza a lendületéből! Csakis a 

fontos munkákra összpontosítson!
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Az összetört autó

Egy férfi elmegy a barátjához, és látja, hogy annak 
autója össze-vissza van törve. Fű- és fadarabok 
vannak mindenfelé. Az eleje meg vérfoltokkal van tele.
– Te mit csináltál? – kérdi döbbenten.
– Elütöttem egy ügyvédet – feleli az.
– Gondolom, ettől véres az eleje, de mik ezek a fű- 
meg faágmaradványok?
– Sajnos, ...
(poén a rejtvényben).
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Az orvosnál

– Maga ezután már nem pipázhat, és nem ihat – 
mondja az orvos.
– Ezt ne is mondja nekem, doktor úr...
– No, nem bánom, egy keveset szívhat, de csak 
hosszú szárú pipából, mert így a méreg nem oly
veszedelmes.
– Aztán nem lehetne-e inni egy kicsit,...
(poén a rejtvényben).
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései:  A foci-vb idején – Én sem a kutyát küldtem.   Honnan tudja...! – Mert amit kért, az mikrosütő.

Falevelek hasznosítása
• Nem kell elégetni az 
ősszel lehullott faleve-
leket, hiszen számos 
megoldás létezik a 
felhasználásukra – 
ezeket igyekeztünk 
összegyűjteni.

A falevelek hasznosítása ese-
tében a legfontosabb, hogy 
ne égessük el, ugyanis az 

rendkívül káros lehet mind a kör-
nyezetre, mind az egészségre. A 
levelek égetése során ciánszár-
mazékok kerülnek a levegőbe, amik 
súlyosan szennyezik a levegőt, és al-
lergiás panaszokat okoznak a légúti 
betegségben szenvedőknek. Ezért 
inkább komposztáljuk a lehullott 
leveleket, és minden egyéb egészsé-
ges növényi hulladékot. Az értékes 

anyagok a komposzttá érés során is 
megmaradnak, a komposzt kiszórá-
sával pedig visszajutnak a földbe, 
és kincset érő tápanyaggal töltik fel. 
Emellett a lombbal letakarhatjuk a 
fagyérzékeny növényeket (pl. rózsa, 
kecskerágó, babérmeggy, ciprusfa, 
selyemakác, füge, japán szellőrózsa, 
küllőrojt, fáklyaliliom, óriásnád, 
pampafű, bambusz, tollborzfű stb.) 
is. A növények tövét jó vastagon fed-
jük be száraz levelekkel, majd a le-
veleket takarjuk be fóliával, nádszö-
vettel, esetleg földdel, hogy az eső és 
a hólé ne áztassa át a töltőanyagot. A 
falevelek között rekedt levegő fogja 
szigetelni és a fagytól megvédeni a 
növényeket.

Környezetünket szennyezzük, 

ha elégetjük a faleveleket

▸  F OT Ó : V E R E S N Á N D O R

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.




