
16 PULZUS

Jó dolog, hogy nyitottak egy ócskapiacot Csíkszeredában, de az 
odavezető út elég csapnivaló. Mikor fejezik be a járda aszfaltozá-
sát a Hargita utcában, a sörgyár felé? 

Tóni

Szeretnék egy kicsit felszólalni a Csíkszeredában és környékén élő 
molett, duci nők érdekében, hogy a velem történt dolog mással 
ne forduljon elő. Egy betegség miatt amúgy is telt alakom eléggé 
összegyűjtötte a kilókat, és bármennyire is próbálkozom, nem 
tudok megszabadulni tőlük. De ami egy turkálóban történt nem-
rég, az felháborító. Ruhát kerestem magamnak, és egy arrogáns 
kiszolgáló hölgy flegmán előadta, hogy az én méretemhez úgysem 
találok semmit, ők csak a csinosabb ruhákat tartják, a molettek-
nek nem lehet szépet árulni, és hiába keresem, mert sehol sem 
fogok találni, inkább fogyjak le. Azt hittem, ott sírom el magam, de 
nagynehezen kivonultam az üzletből, másnap átutaztam Székely-
udvarhelyre, ahol 5 moletteknek való ruhás üzlet van, és az itteni 
árakhoz képest féláron találtam magamnak ruhát. Nem tudom, 
miért van ez így nálunk, miért alázzuk meg egymást?

Ismeretlen

A mozgássérültek helyzete? Már a D... üzletlánc sem tiszteli őket, oda 
pakolja ki az áruját! A tiszteletlenek csak egy napot kéne éljenek eb-
ben a helyzetben, majd tudnák, hogy mit jelent egészségesnek lenni!

Gerzson 

Csíkszereda szégyene, ahogy a megörökölt borvízstrandokkal bánik.

P. I.

Remélem, az RMDSZ honatyái megszavazzák a bizalmatlansági 
indítványt.

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: BALKÁNI ALKU

A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése:
VAJON KI AZ?
... azaz aggszűz.
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Itt ezen a bástyán, e történelmi 
falak alatt égették el az utolsó 
boszorkányt – magyarázza az 
idegenvezető a turistáknak a vár 
történetét. Az egyik turista lopva a 
feleségére néz, s azt mondja:
– ... (poén a rejtvényben).

Itt történt!

Köszöntő
Köszöntjük Gyárfás nevű 
olvasóinkat, valamint mindazo-
kat, akik ezen a napon ünneplik 
születésnapjukat.
Gyárfás: a név görög-latin 
eredetű, jelentése: idős férfi. A 
Gerváz régi magyar alakja.

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       4,5812
 Dollár      4,0999
 100 forint  1,4891

Ma nappal
Holnap

hajnalban

19° 9°

Időjárás

5/40 23  21  3  40  34  15

JOKER
Noroc Plus

Super Noroc

38  25  40  1  37  11
0  4  7  3  7  2

5  1  3  4  9  3

6/49 38  3  48  30  1  12
Noroc 5  7  8  2  5  8  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

Kevés teret enged a kollégáinak, 
mindenáron a saját akaratát sze-
retné érvényesíteni. Vigyázzon, 
mert ez a fajta önfejűség rossz 
útra terelheti önt!

Nem találja a helyét, úgy érzi, 
minden a negatív irányba halad. 
Keresse a béketűrő egyének társa-
ságát, így hamarosan visszatér a 
magabiztossága!

Mérleg

Hangulatingadozásai miatt nehe-
zen viselik el önt a munkahelyén. 
Keresse meg a magatartásának 
az okát, és próbálja pozitívan 
szemlélni a világot!

Rák

Hatalmas lendülettel veti bele 
magát a betervezett tevékenysé-
geibe. Ám arra ügyeljen, hogy a 
buzgóságában nehogy lényeges 
hibákat kövessen el!

Bak

Ha módjában áll, kerülje a dön-
téshozatalt! Emellett ne menjen 
bele olyan megállapodásokba, 
amelyek hosszú távon kihatással 
lehetnek az életére!

Bika

Hivatásában ragadja magához a 
kezdeményezést, és őrizze meg a 
vezető szerepet! Emellett legyen 
következetes, és kerülje el a ha-
talmi harcokat!

Skorpió

Cseppet sincs egyensúlyban ön-
magával, a belső vívódásait pedig 
kivetíti a környezetére. Vitákba 
keveredhet, ha nem tartja kordá-
ban az indulatait!

Oroszlán

Kissé szélsőségesen viselkedik, 
így ismeretlen utakra téved. Fon-
tolja meg a tetteit, és ne tegye 
kockára a biztonságát kétséges 
kimenetelű dolgokért!

Vízöntő

Kezelje lazábban a dolgokat! 
Uralkodó bolygójától elegendő 
energiát kap ahhoz, hogy a maga 
javára fordítsa az életét befolyá-
soló eseményeket.

Ikrek

Fontos döntések várnak önre, 
ezért legyen megfontolt! Tárgya-
lásai során lehetőleg maradjon 
diplomatikus, csak így érhet el 
szép eredményeket!

Nyilas

Kiegyensúlyozottság jellemzi a 
mai napját. A feladatait képes 
könnyedén véghez vinni, és még 
arra is jut ideje, hogy a társainak 
segítséget nyújtson.

Szűz

Céljai jelenleg nehezen kivitelez-
hetőek. Ha mindenáron sikereket 
szeretne, akkor maradjon türel-
mes, és kérje ki a bizalmasabb 
munkatársai tanácsát!

Halak

Kos
Horoszkóp




