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Kedves szülő! Válassz egyéni edzőt, ne az úszóedzőket kritizáld, 
hisz ők nagyon szépen végzik a dolgukat, végy magadra fürdő-
ruhát, és győződj meg róla. Akár köszönő szavaidat is tolmá-
csolhatod, hisz a te gyerekedet bátorítja a vízszeretetre. Könnyű 
kritizálni, holnap inkább köszönő gondolatokat küldj az edzőknek. 

Szemtanú több alkalommal

Tisztelt Köz-ügyes! A múlt pénteki cikkében valóságos városren-
dezői stílusban adja tudtunkra, mit kellene tenni Csíkszeredában 
a forgalommal, parkolással. Emeletes garázsokat is javasol. Önnek 
van fogalma, ilyesmihez mennyi pénz kellene? Dehogy van! Ötlete 
bárkinek lehet. És, hogy mit mikor kell kivitelezni, átrendezni, azt 
bízzuk az erre hivatottakra. Más: ha Szeredának most 37 ezer 
körül van az összlakossága, és az utóbbi 9 hónapban Hargita 
megyében 15 ezer járművet írattak be, s zöme Szeredában maradt 
(így írja), akkor csak 1990-től hányat írattak be? Ilyenformán 
mindenkinek a városban van egy kocsija? Vagy ezt nem így kell 
érteni? Akkor bocsánat!

Pécskai Z. 

Megkérjük a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatalt, hogy a frissen 
felújított Zsögödi Nagy Imre utca alsó szakaszánál szereljenek fel 
egy extra táblát, ami felhívja a figyelmet, hogy a biciklisávon par-
kolni tilos. Sajnos ez sok autótulajdonosnak nem egyértelmű. Ked-
ves autótulajdonosok, akik a biciklisávon parkoltok: Ha már nagy 
nehezen ráparkoltok a biciklisávra, miért nem tudjátok kinyitani a 
kaput és beállni az udvarra? Vagy miért nem hagyjátok az autót az 
út mellett, mint mindenki más? Vagy tán 10-20 m gyaloglást nem 
bírtok meg? Szerintem legkésőbb a második büntetés után úgyis 
ezt fogjátok csinálni. Viszont így olcsóbb lenne. Üdv!

Egy főút melletti zsögödi lakos

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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KÖNCZEY ELEMÉR: AKTUÁLIS

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
FELÍRJA...
Akkor továbbra is rosszul lesz.
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A rendőr egy bűnözőt kísér át a bí-
róságra. Hirtelen nagy szél támad, 
és elviszi a rendőr sapkáját. 
A gyanúsított segíteni akar.
– Őrmester úr! Megengedi, hogy a 
sapkája után szaladjak?
– Te kis ravasz! – mondja a rendőr. 
– Te csak ... 
(poén a rejtvényben).

Erős szél

Köszöntő
Köszöntjük Aliz nevű olvasóin-
kat, valamint mindazokat, akik 
ezen a napon ünneplik születés-
napjukat.
Aliz: héber, germán, francia, 
angol eredetű. Az Alice névből 
származik, mely az Adelheid, 
Alexandra, Aloysia, Elisabeth 
nevek önállósult francia és angol 
becézője. Jelentése: nemes, 
harcos, bölcs.

Védőügyvéd mondja a kliensnek:
– Van egy jó és egy rossz hírem. 
A rossz az, hogy a vérvizsgálat 
kimutatta, hogy maga követte el 
a bűncselekményt.
– És mi a jó hír? – kérdezi re-
ménykedve a gyanúsított.
– Alacsony a koleszterinszintje.

*
– Jó ez a víz a reumának?
– Hogyne, én is ettől kaptam.

Vicc
Nehezen tud figyelni a teendőire, 
ezért mellőzze a bonyolult fel-
adatokat! Csupán rutinmunkákat 
végezzen, és válassza az egyszerű 
megoldásokat!

Elsősorban a személyes viszonyok 
kerülnek előtérbe. Fontos tárgyalá-
sokra, megbeszélésekre számíthat 
ma, amelyek során akár új kapcso-
latokat is kialakíthat.

Lehetőségei kissé távol állnak a 
vágyaitól, ezért tartsa a realitások 
talaján az elképzeléseit! Legyen 
körültekintő, és fogadja el a felkínált 
segítségeket!

Maradjon céltudatos, és használja 
ki a szakmai adottságait! Ámde a 
tervei csak akkor lesznek eredmé-
nyesek, hogy ha kitart a véleménye 
mellett.

Optimizmusa nem elég a sikerhez, 
ez alkalommal szerencsére is szük-
sége lesz ahhoz, hogy elérje céljait. 
Használjon ki minden előnyös 
lehetőséget!

Helyezze új keretek közé az életét, 
tisztázza az elmúlt időszak félreér-
téseit! Az uralkodó bolygója ezúttal 
segíti önt abban, hogy megértésre 
találjon.

Kissé meginog az önbizalma, ennek 
következtében nehezen látja át a 
megoldásokat, és számos hibát 
követ el. Lehetőleg kerülje a tár-
saságot!

Igyekezzék tökéletesíteni a mun-
kamódszereit, és amennyiben 
szükségét érzi, bátran újítson! 
Ezáltal ugrásszerű lépéseket tehet a 
karrierjében.

Hivatásában kiválóan alakulnak 
a tervei, emellett több segítőre is 
talál, akik olyan építő jellegű ötle-
tekkel állnak elő, melyeket érdemes 
megfontolnia.

Hiányzik önből a lendület. Ezt vegye 
figyelembe, amikor új megbízásokat 
ajánlanak fel. Vállaljon kevesebbet, 
viszont azokat végezze odafigye-
léssel!

Kezelje lazán a tevékenysége-
it! Uralkodó bolygójától ma sok 
energiát kap, így képes lesz a saját 
javára fordítani a folyamatban lévő 
eseményeket.

Használja következetesen a kreatív 
képességeit. Ne pazarolja el az 
idejét arra, hogy elakadjon a részle-
tekben! Mindig az adott problémák-
ra figyeljen!
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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       4,6495
 Dollár      3,9913
 100 forint  1,4898

Ma nappal
Holnap

hajnalban

11° 2°

Időjárás

Egy helyen szinte minden!

Apróhirdetés

Színes mindennapok

Olvasói vélemény

Keresse a kakast!
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Gazdavilág

Gyászjelentő

Horoszkóp
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Megemlékezés

Egészségünkre

Sport

Csíkszék napilapja

A csíkszeredai és madéfalvi 

Telefon: 0744–755434

csirkecomb farrésszel 

57 lej/10 kg-os csomag

I. osztályú szeletelt sertéscomb

8.8 lej/kg

alma 2.5 lej/kg

szaloncukor a legjobb árban

FŰTÉSGONDOKRA ELEKTROMOS MEGOLDÁSOK

www.infreo.ro0741–144637, 0755–066633

Padlófűtés és infrapanelek

Ingyenes
árajánlat és szerelés

Tisztán, olcsón, gyorsan!gyorsan!




