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Sajnos, vannak dolgok Madéfalván, amelyeket több éve nem 
sikerült megoldani. Például a Bogát utcai szeméttelep, ami a 
tavalytól létezik, de még nem sikerült, vagy nem akarják elhor-
dani. Ha felmelegszik az idő, jön a sok légy, szúnyog, de ha meg 
talál gyúlni a sok flakon, gumi és más tűzveszélyes hulladék, 
senkit nem fog érdekelni, amit az illetékesek nagyon jól ismer-
nek. Lehet, ha majd közelebbről választunk egy új polgármes-
tert, sikerülni fog. Tisztelettel

A Bogát utca lakóinak nevében 

Más városokban elhordták már a köztéren hagyott roncsautókat. 
Itt Szeredában miért nem?  

Ismeretlen

Jó lenne, ha Csíkszentgyörgy polgármestere venné a fáradságot, 
és falugyűléseken őszintén felvilágosítaná a lakosságot az ivóvíz- 
bevezetésről és a kanalizálásról. Nem ultimátumot kell adni, hogy 
85 százalékos igénylés hiányában nem lesz semmi a munkálatok-
ból, hanem meggyőző érvek kellenek. 

Ismeretlen

A Hargita Megyei Nyugdíjpénztár vezetőségéhez! Alulírott nyug-
díjasok azt szeretnénk tudni, hogy a Boc-kormány idején történt 
25 százalékos nyugdíjlevonást mikor fogjuk visszakapni? Mert 
úgy tudjuk, a köztisztviselők már visszakapták az 50 százalékos 
levonást.

A. I. 

Sajnos Csíkszeredában nemcsak a Kalász negyedben aludtak el 
a lámpák a póznákon, hanem elég sok helyen a városban, mint 
például a Kőrösi Csoma Sándor utcában mind a 4 oszlopon.

Ismeretlen

Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek kö zöl he tõ 
nyel ven íród tak, sze mé lyi sé gi jo go kat nem sér te nek, a köz fi gyel mé re ér de me sek. 
Szer kesz tõ sé günk nem vál lal fe le lõs sé get az üzenetek tar tal má ért, a kül dõk te le fon-
szá ma it nem je gyez zük.

Az olvasó véleménye
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KÖNCZEY ELEMÉR: SZIMBIÓZIS

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
AZ ÖRÖKSÉG...
Ez biztos, mert az enyém még megvan.
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– Mennyibe kerül ez a kutya?
– 500 lejbe.
– És hűséges fajta?
– Meghiszem azt! Már ötször ... 
(poén a rejtvényben).

A piacon

Temperamentumos magatartása 
miatt döntés elé kerülhet. Viszo-
nyuljon visszafogottabban a dolgok-
hoz, és hallgassa meg a partnerei 
véleményét!

Ne menjen bele felesleges viták-
ba, mert ezek elvonják a figyelmét 
a fontos kérdésekről. Engedje, 
hogy a kollégái is érvényesítsék a 
véleményüket!

Rendkívül kiegyensúlyozott, ezért, 
ha módjában áll, vegye fel a kap-
csolatot azokkal a személyekkel, 
akikkel az elmúlt időben romlott 
a viszonya!

Uralkodó bolygója mindenben tá-
mo gatja Önt, ezért bátran vágjon 
bele a terveibe! Legyen kezdemé-
nyező, és engedje szabadon a 
képzelőerejét!

Ingadozó a hangulata, így nehezen 
jut közös nevezőre a környezeté-
ben élőkkel. Változtasson kissé a 
szokásain, és törekedjék az észsze-
rűségre!

Ha odafigyel minden részletre, 
hamar megtalálja a reménytelen-
nek tartott helyzetekből a kiutat! 
Magánéletében ma kedvező fordu-
latokra számíthat.

Nincs kimagasló formában, ezért, ha 
teheti, olyan feladatokat részesítsen 
előnyben, amelyek feltöltik Önt szel-
lemileg, illetve fizikailag egyaránt!

Lehetősége adódik lezárnia néhány 
kényes ügyet, amelyek már egy 
ideje hátráltatták a haladásban. 
Döntéshozatalkor hallgasson a 
megérzéseire!

Ne viselkedjék felelőtlenül, az ígé-
reteit pedig akkor is tartsa be, ha 
ez némi erőfeszítést igényel Ön-
től! A teljesítményét hamarosan 
honorálni fogják.

Bár sok energiát fektetett bele a 
célkitűzéseibe, most nem minden 
alakul a tervei szerint. Maradjon 
türelmes, rövidesen megtérülnek a 
fáradozásai!

Vakmerőségével és pozitív hoz-
záállásával ezúttal képes minden 
buktatón túllépni. A sikerélmények 
lendületet adnak Önnek az újabb 
kihívásokhoz.

Hatékony napra számíthat, több 
ügye rendeződhet. Hogyha elég 
rámenős, szép eredményeket ér-
het el. Ne szalassza el a kínálkozó 
lehetőségeket!

Kos

Mérleg

Rák

Bak

Bika

Skorpió  

Oroszlán

Vízöntő

Nyilas

Szűz

Halak

Horoszkóp

Ikrek

Köszöntő
Köszöntjük Ivó és Milán nevű 
olvasóinkat, valamint mindazo-
kat, akik ezen a napon ünneplik 
születésnapjukat.
Szombaton a Bernát és Felí-
cia, vasárnap a Konstantin 
nevűek ünneplik névnapjukat.

Sudoku
A négyzetrács 
üres négyze-
teibe úgy kell 
beírnunk a hi-
ányzó szá-
mokat, hogy 
mind a 9 sor-
ban és 9 osz-
lopban meg-
található le-
gyen 1-től 9-ig 
minden egyes 
szám, illetve 
a 9 kis négy-
zetben (blokk-
ban) is szere-
peljen az ösz-
szes szám 
1-től 9-ig.

Valutaváltó
 Euró       4.5729
 Dollár      4.1140
 100 forint  1,4748

Ma nappal
Holnap

hajnalban

17° 8°

Időjárás

5/40 11  8  16  34  19  37

JOKER
Noroc Plus

Super Noroc

13  19  21  3  17  5
3  6  8  5  0  0

0  6  4  5  7  4

6/49 47  13  6  3  32  17
Noroc 9  6  9  9  2  3  7

Lottó

Egy helyen szinte minden!

Apróhirdetés

Színes mindennapok

Olvasói vélemény

Keresse a kakast!

Művelődés

Aktuális

Gazdavilág

Gyászjelentő

Horoszkóp

Fórum

Megemlékezés

Egészségünkre

Sport

Csíkszék napilapja




