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Találtak egy kulcsköteget Taplocán. Tulajdonosa átveheti a Csíki 
Hírlap titkárságán.

Ismeretlen

A Goscom vezetőségét ezúton szeretném megkérni a csíkszere-
dai Tudor negyedi sportcsarnok melletti kazánház hangtalanná 
tételére, mert éjjel-nappal nagyon zúg. Megjegyezném, a régi 
rendszerben egy egész negyedet szolgált ki, és nem zúgott. Mire 
költik azt a modernizálásra kapott közpénzt? Gondoljanak az ott 
lakók egészségére is.

Egy ott lakó

Csíkszeredában a Tudor negyed tömbházai között helyenként olyan 
nagy a burján, hogy akár egy medvebocs búvóhelyének is megfelel-
ne. Senkit sem akarok megsérteni, csupán véleményt alkotni az ott 
lakók passzív magatartásáról. Hiába várunk mindent a tanácstól.

Ismeretlen

A hétvégi gombászásom alkalmával nagy csalódás ért, megtud-
tam, hogy milyen igénytelen, nemtörődöm emberekkel élünk 
együtt... A szentkirályi és szentimrei erdők széldöntötte fáit 
termelik ki az erdőkitermelők, ahol megtalálható a sörös, pálinkás, 
vizes palacktól a cigarettás, sörös, konzerves dobozig minden, 
eldobálva. De még egy kicserélt csapágyat is találtam. Szégyen, 
hogy ilyen emberek vannak a világon, akik a természetet ennyire 
becsülik, mert a városban, faluban takarítanak utánuk, de az 
erdőn nem! Csak akkor, ha valaki szervez egy takarítási akciót.

Ismeretlen

Medveügyben az a véleményem, hogy minden lopott rakomány 
fához büntetés helyett kössenek fel két medvét, etesse otthon az, 
aki gazdagodik az erdőből.

L. Árpika

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: ABSZOLÚT

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
APA ÉS FIA
Jó, csak ne nyúlj hozzá!
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A skót csapat megnyer egy 
meccset. Az edző ragyogó arccal 
gratulál játékosainak az öltözőben:
– Remekül játszottatok, mind-
nyájan megérdemeltek egy kis 
frissítőt. McLeod, ...! 
(poén a rejtvényben).

Skóciában

Köszöntő
Köszöntjük Kornél nevű olvasó-
inkat, valamint mindazokat, akik 
ezen a napon ünneplik születés-
napjukat.
Kornél: latin eredetű név, a 
Cornelius nemzetségnév rövi-
dülése. Jelentése: somfa, szarv, 
corneliusi.

Ezúttal csakis a rutinteendőkre 
koncentráljon, és törekedjék az 
egyszerű, objektív megoldásokra! 
Ma szenteljen több időt a személyes 
problémáira!

Váratlan szituációk húzzák át a 
számítását, így a tevékenysége 
során több próbatétel vár Önre. 
Maradjon elővigyázatos, és figyeljen 
a részletekre!

Nem képes kordában tartani az 
indulatait, emiatt pedig vitákba 
keveredik. Kerülje a kockázatokat, 
és próbálja meg visszanyerni belső 
egyensúlyát!

A szakmai előrehaladás és a csa-
patmunka jellemzi a napját. Őrizze 
meg a kiegyensúlyozottságát, a 
felkéréseknek pedig kivétel nélkül 
tegyen eleget!

Egy váratlan esemény ma hátrá-
nyosan befolyásolja a hivatásbeli 
döntéseit. Lehetőleg ne hagyja, 
hogy a környezetében eluralkodjék 
a türelmetlenség!

Szétszórtan viselkedik, emellett 
túlreagálja a dolgokat. Vonuljon a 
háttérbe, és adja át az irányítást 
azoknak, akik képesek reálisan fel-
mérni a helyzetet!

Kissé elhamarkodottak a lépései, 
emiatt kisebb káosz alakul ki Ön 
körül. Változtasson a hozzáállásán, 
és igyekezzék kihozni mindenből a 
legtöbbet!

Merészen vág bele a tennivalóiba, 
kiegyensúlyozottságának köszön-
hetően pedig könnyedén túllép az 
akadályokon. Maradjon mindvégig 
céltudatos!

Tele van remek ötletekkel, de a 
megvalósításhoz hiányzik Önből a 
lendület. Úgy tűnik, csak akkor tud 
érvényesülni, ha megosztja terveit 
a társaival.

Néhány meglepetésszerű esemény 
lassítja a munkáját. A fontos teen-
dőit függessze fel mindaddig, míg 
meg nem találja a helyes utat!

Bárhogyan is alakulnak az ügyei, 
őrizze meg az értékrendjét, és 
ne hagyja magát befolyásolni a 
kollégáitól! Tartsa magát az eredeti 
elképzeléseihez!

Munkahelyén bonyodalmakba 
keveredik, emiatt kissé elveszíti 
irányító szerepét. Fogadja el a kiala-
kult körülményeket, és dolgozzék a 
háttérből!

Kos

Mérleg

Rák

Bak

Bika

Skorpió  

Oroszlán

Vízöntő

Nyilas

Szűz

Halak

Horoszkóp

IkrekSudoku
A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számo-
kat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 
9-ig minden egyes szám, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is 
szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.

Valutaváltó
 Euró       4,5983
 Dollár      3,8455
 100 forint  1,4995

Ma nappal
Holnap

hajnalban

19° 6°

Időjárás

– Mit parancsol? – kérdezi a 
pincér.
– Egy liter bort, melyiket ajánlja?
– A legfiatalabbat.
– Miért éppen a legfiatalabbat? 
– kérdezi a vendég.
– Mert azt még nem 
keresztelték meg.
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