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Egy aggódó pálszeginek üzenem Felszegből, hogy itt sem jobb 
a helyzet, nekem 3 kutyámat ütötték el kb. 6 év alatt, és itt két 
helyen is ki van téve a legtöbb 30 kilométeres sebességet jelző 
tábla. Jó volna, ha itt radaroznának gyakrabban, nem hajtanának 
úgy, talán a kutyáim is megmaradnának élve, és nem okoznának 
fájdalmat a sofőrök a gyerekemnek sem azzal, hogy elütik az 
állatot, és mennek tovább. 

D. K.

Ennek az ígérgető, de valójában hazudozó, kapkodó, vergődő és 
agonizáló román kormánynak már nemcsak hitele, de pénze sincs. 
Tehetetlenségét, a hozzá nem értését mintegy paravánként, a 
sebtében összedobott és elfogadott fiskális intézkedési csomag-
gal próbálja álcázni. Azonban elhallgatott megoldásként az eddig 
is hatékonyan működtetett adóprést nagyobb fokozatra kapcsol-
ta. Könnyű annak a kormánynak, amelynek ilyen népe van, de jaj 
annak a népnek, amelyet ennyire ki lehet préselni. Nemde?

Veress Dávid 

P. Feri, inkább az a szégyen, hogy nem értetted meg az írást, vagy 
az ismerősöd védelmére fűt-fát összehordtál. P. R. a fűlopásról 
és az állatkínzásról írt, az utóbbiról többen írtak, több helyről. Az 
állatkínzásnak mi köze, Feri a házhoz, gyermekhez stb.-hez?

S. Attila

Jogosan kérik számon a gazdákon, hogy a támogatást és a 
jövedelmet, ami után nem adóznak, miért nem a kellemetlensé-
gek elhárítására fordítják, ne szomszédaik kárán gazdagodjanak. 
Különben lehet munkavállalásból is élni, nem csak állattartásból, 
csak ez esetben adózni is kell.

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: VILÁGNÉZETEK

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
ERŐS SZÉL
... maradj itt, majd én szaladok utána.

NEM IS
ERRŐL!

DÉL
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NEWTON

POUND

EURÓPAI
NÉP

NEON,
ITTRIUM

TAMÁS
BECÉZVE

IZRAELI
FOLYÓ

ÓKORI,
BALKÁNI

NÉP
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ELŐL
ÉRKEZIK!

NARANCS-
HÉJAK!

AMERIKAI
TAGÁLLAM

NAGYON
KICSI

BEC.
ERIKA

RÉSZBEN
RÁONT!

EGYE!

TILTÁS

HELYESEL

VESZTESÉG

URÁN

NULL-NULL

BÉRT
NÖVEL

SZÓL A
TELEFON

MÉTER

A VÉGÉN
LOP!

60 PERC

A HEGY
LEVE

E NAP

SZÉKELY
VÁRROM

ZÚDÍT

ISTENEK
ITALA

SKÁLAHANG

Az ötéves Katika megszólítja az 
utcán a körzeti orvost:
– Doktor bácsi, tessék nekem 
felírni fogamzásgátló tablettát!
– Fogamzásgátlót? Neked?
– Igen, mert ezt nem lehet kibírni 
... (poén a rejtvényben).

Már nem bírja!

Köszöntő
Köszöntjük Albert és Lipót 
nevű olvasóinkat, valamint 
mindazokat, akik ezen a napon 
ünneplik születésnapjukat.
Albert: germán eredetű név, 
az Adalbert férfinév rövidülése. 
A magyar Béla névvel mestersé-
gesen azonosították. Jelentése: 
nemes, fényes, híres.
Lipót: germán eredetű név, a 
Leopold magyar alakváltozata. 
A Liutbald germán névből szár-
mazik. Jelentése: nép, merész.

Számos akadály kerül az útjába, így 
szüksége lesz a szakmai tudására 
és a leleményességére. Legyen cél-
tudatos, vessen be minden bevált 
taktikát!

Felborul a megszokott napirendje, 
mert váratlan buktatók merülnek 
fel. Ne kezdjen kapkodásba, inkább 
higgadjon le, és gondolja újra a 
célkitűzéseit!

A mai napon véglegesítheti néhány 
tevékenységét, hogyha türelmes 
marad és megfontolt. Hagyatkozzék 
a megérzéseire, tartson ki az elvei 
mellett!

Váratlan fordulatok és hátráltató 
tényezők teszik bonyolulttá a mai 
napját. Lehetőleg ne improvizáljon, 
kizárólag a szokásos eljárásokat 
alkalmazza!

Nehezen tudja kordában tartani az 
indulatait, ezért mára csak egysze-
rű teendőket tervezzen! Keresse 
a kiegyensúlyozott személyek tár-
saságát!

Mielőbb tudja le a kötelezettségeit, 
majd szenteljen időt azon prob-
lémákra, amelyek egykoron úgy 
zárultak le, hogy nem tisztázódtak a 
körülmények!

Észszerű hozzáállásával sikerül 
befejeznie a határidős teendőket, 
így most bátran belevághat új 
kihívásokba. Vonja be a terveibe a 
bizalmas társait is!

Határozottan halad a célkitűzései 
felé. Arra azonban ügyeljen, hogy a 
nagy lendületében ne sodorja félre 
azokat, akik tanácsokkal fordulnak 
Önhöz!

Kiváló a hangulata, kisugárzása 
nyugtatóan hat az Ön körül élőkre. 
Remek alkalom ez arra, hogy tisz-
tázza a mélyben gyökerező nézet-
eltéréseket.

Hivatásában pozitív tapasztalatok-
ban lesz része, emellett párkapcso-
lata új szintre emelkedik. Ma első-
sorban a csapatmunkára fektesse a 
hangsúlyt!

Több megoldatlan feladatnak kell 
a végére járnia, ezért legyen nyi-
tott az újszerű megoldásokra, és 
fogadja el a kollégái által felkínált 
támogatást!

Ezúttal feszült légkörben kell helyt-
állnia, ráadásul a környezetében 
élők segítségére sem számíthat. 
Őrizze meg a higgadtságát, kerülje 
a vitákat!

Kos

Mérleg

Rák

Bak

Bika

Skorpió  

Oroszlán

Vízöntő

Nyilas

Szűz

Halak

Horoszkóp

Ikrek

Sudoku
A négyzetrács 
üres négyze-
teibe úgy kell 
beírnunk a hi-
ányzó 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       4,6482
 Dollár      3,9671
 100 forint  1,4907

Ma nappal
Holnap

hajnalban

9° 1°

Időjárás

Az asszony elküldi a fiát a kocs-
mába, hogy hívja haza az apját. 
– Ülj le, fiam, és igyál. 
A fiú felhajtja a pálinkát, össze-
rázkódik. 
– Na, milyen vót? – kérdi az 
apja. 
– Nagyon rossz, édesapám. 
– Na, most szaladjál haza, s 
mondd meg anyádnak, hogy én 
se szórakozni járok ide!

Vicc

Egy helyen szinte minden!

Apróhirdetés

Színes mindennapok

Olvasói vélemény

Keresse a kakast!

Művelődés

Aktuális

Gazdavilág

Gyászjelentő

Horoszkóp

Fórum

Megemlékezés

Egészségünkre

Sport

Csíkszék napilapja
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