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A reggeli pottyandi busz sofőrjének nem kötelező megállni minden 
buszmegállóban, ha csak egy utas is utazik Csíkszentkirályról? 
Fizetős utas lenne, de úgy néz ki, személyi válogatás van, és nincs 
szükség a pénzre.

Egy utas  

A hargitai megyeszékhely vezetősége nem látja, hogy a Szentlé-
lek utcai temető mellett nincs egy parkolóhely sem? De van öt 
méter széles járda, ahová fákat akarnak ültetni. Jön nemsokára 
a halottak napja és még sok temetés, és nincs parkolóhely. Vagy 
mindenki járjon gyalog, kerékpárral, mint a vezetőink?

Ismeretlen

Kassay úr! Önnek tökéletesen igaza van! Tisztelettel

Bilibók Károly

P. Zoltán! Lehet, hogy érzelmei valósak B. K. iránt, de akkor miért 
nem fordul a társkereső rovathoz?

Juli, Anna 

A „Meglátásnak” üzenem, hogy az újságok tele vannak álláshirde-
tésekkel, csak sajnos az itthon maradt emberek nagy része nem 
akar dolgozni, inkább ül otthon a semmiért, és várja a támogatást. 
Itthon is lehet jól keresni, nem kell minimálbérért robotolni, csak 
itthon is kéne olyan minőségben és annyi időt dolgozni, mint 
külföldön, és akkor meg lenne a gyümölcse. 

Egy helyi vállalkozó 

Elkészült a csíktaplocai terelőút delnei csatlakozása. Szép munkát 
végeztek. Kérjük a polgármesteri hivatalt, hogy a fekete aszfaltra 
fessenek fehér csíkokat, még a ködös időszak beállta előtt.

Delneiek

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.
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
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A hadseregben így szól a százados 
az egyik bakához:
– Ha nem inna annyit, már régen 
altiszt lehetne.
– Lehet – feleli a baka –, de ha 
egyszer bepiáltam, akkor ... 
(poén a rejtvényben).

Már régen...

Köszöntő
Köszöntjük Miksa nevű olvasó-
inkat, valamint mindazokat, akik 
ezen a napon ünneplik születés-
napjukat.
Miksa: a Miklós régi magyar be-
cézőjéből önállósult, lehet a Mikhál 
névnek a becézője is. Később, 
eredetétől függetlenül a Maximili-
án magyarítására használták.  

– Hogy hívják az atomenergia-
meghajtású nyuszit?
– Paksi füles.

*
Kopogtatnak a mennyország 
kapuján. Szent Péter kikiabál:
– Na, mi az?
– Nem mi az, hanem ki az!
– Jaj ne, már megint egy tanárnő...

Vicc
Mozgalmas nap vár ma Önre. 
Amennyiben beveti a szakmai ta-
pasztalatait és a kiváló észjárását, 
szinte minden szituációból ered-
ményesen jöhet ki.

Kicsit megingott az önbizalma, 
így nehezen talál megoldásokat a 
teendőire. Olyan emberekkel vegye 
körül magát, akik pozitív energiát 
sugároznak!

Próbáljon magabiztosan visel-
kedni, és tartsa szem előtt a 
célkitűzéseit! Mellőzze azokat a 
felkéréseket, amelyek túlságosan 
sok kockázattal járnak.

Rendkívül feszült légkörben kell 
ma helyt állnia. Ha képes lesz 
önfegyelmet gyakorolni, akár ön 
lehet az a személy, aki elsimítja a 
kirobbanó vitákat.

Maradjon nyitott a környezetében 
élőkkel, de válogassa meg, kiket 
avat be a terveibe! Csupán így ke-
rülheti el, hogy bárki is visszaéljen 
a bizalmával.

Hivatásában kissé feszült han-
gulat uralkodik, ezért ha teheti, 
kerülje a vitákat! Bármilyen 
helyzetbe is sodródik, igyekezzék 
racionálisan érvelni!

Az elhamarkodott döntései miatt a 
teendői zsákutcába kerülnek. Ele-
mezze a közelmúlt fejleményeit, és 
lehetőleg ne kövesse el ugyanazon 
hibákat!

Az elképzelései szerint alakulnak 
a dolgok. Ráadásul most olyan 
energiák is felszabadulnak önben, 
melyek még nagyobb teljesítmé-
nyekre sarkallják.

Bár a bevállalt feladatai első látás-
ra nehezen kivitelezhetők, gyakor-
latával megtalálja a megoldásokat. 
Lépései során maradjon mindig 
elővigyázatos!

Ne töltsön túlságosan sok időt 
álmodozással, inkább a jelenre, 
valamint az aktuális tennivalókra 
koncentráljon! Őrizze meg a ki-
egyensúlyozottságát!

Kiegyensúlyozott és határozottan 
halad a céljai felé. Arra viszont 
ügyeljen, hogy ne utasítsa vissza 
azokat, akik hasznos tanácsokkal 
fordulnak önhöz!

Válassza mindig a legegyszerűbb 
megoldásokat, és maradjon a 
realitások talaján! Helyezze szilárd 
alapokra a céljait, csak minimáli-
san kockáztasson!
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Sudoku
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       4,5854
 Dollár      3,8831
 100 forint 1,4793
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Időjárás

FŰTÉSGONDOKRA ELEKTROMOS MEGOLDÁSOK

www.infreo.ro0741–144637, 0755–066633

Padlófűtés és infrapanelek

Ingyenes
árajánlat és szerelés

Tisztán, olcsón, gyorsan!gyorsan!

Egy helyen szinte minden!

Apróhirdetés

Színes mindennapok

Olvasói vélemény

Keresse a kakast!

Művelődés

Aktuális

Gazdavilág

Gyászjelentő

Horoszkóp

Fórum

Megemlékezés

Egészségünkre

Sport

Csíkszék napilapja

Csíkszeredai és madéfalvi 

csirkeaprólék 2 lej/kg

Telefon: 0744–755434

csirkecomb farrésszel 

57 lej/10 kg-os csomag

felső csirkecomb

50 lej/10 kg-os csomag

szeletelt sertéscomb

75 lej/10 kg-os csomag


