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A csendőrparancsnok úrnak! Megkérjük, hogy az alakulat tagjai 
ne csak kocsival feszítsenek, hanem gyalog is járőrözzenek. Főleg 
a csíkszeredai piacon és környékén, mert a csarnokban levő 
biztonsági őr nem elég. Egy család viszi a pálmát, az apa figyel, az 
anya és kiskorú fia pedig lopnak meg zsebelnek. Ennyit elvárunk, 
hiszen ezért fizeti az állam. 

Egy szemtanú 

Ceaușescu idejében egyetlen falfirka volt a csíkszeredai Tudor 
negyedben, és azt írta, hogy ,,Jos Ceaușescu”. A tettest rövid időn 
belül elkapták, és bezárták. Most, amikor annyiféle egyenruhás 
közeg van városszinten, nem tudják elkapni a firkálókat? Ez a 
tehetetlenség netovábbja. Mivelhogy a mostani falfirka nekünk 
szól, a kisebbségieknek, a hatalom nem fog nyomozni az ügyben. 
Ez nem felnőtt ember műve, hanem Tanasă és társaié.

Orsi 

Vöröses színű, provokáló, uszító jellegű, ,,Muie Ungaria” szövegű 
falfirka a csíkszeredai városi rendőrséggel szembeni, Testvériség 
sugárúti 5-ös számú tömbház alatti átjárónál is van!

Veress Dávid 

Alpolgármester úr! Még egy ilyen hosszú vita forgalmi szakembe-
rek bevonásával, és pár millió lej, és meg lehet valósítani Csíksze-
redában a totális forgalmi káoszt.

Útügyes 

Felszállott a páva, nincs szebb, mint az erdélyi magyar, székely 
népviselet és néptánc. 

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: XXII. SZÁZAD

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
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Barátnők beszélgetnek:
– Mondd, igaz, hogy két udvarlód 
van?
– Nem, ... (poén a rejtvény-
ben).

Igaz-e?

Hogy hívják a zöld csuhás 
szerzetest?
– Környezetbarát.

Vicc

Amennyiben kudarcok érik, fogadja 
el ezeket, de ne tulajdonítson túl 
nagy jelentőséget nekik! Ha lehet, 
a belső feszültségét ne a társain 
vezesse le!

Bár kissé sebezhetőnek érzi magát, 
kiegyensúlyozottan zajlanak Ön 
körül az események. Igyekezzék 
megbízható személyek társaságá-
ban mozogni!

Őrizze meg a határozottságát, és 
legyen nyitott a környezetében 
élőkkel! Hogyha szükséges, segítse 
ki a munkatársait javaslatokkal, 
tanácsokkal!

Használja ki okosan a jelenlegi hely-
zetét! Legyen előrelátó, feleslege-
sen ne fecsérelje el az erejét! Egy 
tisztázatlan ügy ma ismét előtérbe 
kerül.

Optimista hozzáállásával most 
nagyot léphet előre a karrierjében. 
Bátran belevághat új teendőkbe is, 
de előtte konzultáljon tapasztalt 
kollégáival!

Bármilyen akadályba ütközik, 
próbálja megőrizni nyugalmát, és 
legyen következetes! Ha képes hig-
gadt maradni, szinte mindenre talál 
megoldást.

Ezúttal a saját érdekeit helyezi 
előtérbe, ami ellenállást és ellen-
szenvet vált ki a kollégáiból. Kössön 
kompromisszumot, ha nem akar 
vitába keveredni!

Túl sok teher szakad a nyaká-
ba, a meglévő teendőkhöz újabb 
megbízások társulnak. A sikerek 
érdekében használja fel a szakmai 
tapasztalatait!

Uralkodó bolygója támogatja őnt 
szellemi tevékenységében. Ezért a 
mai napon főleg a komoly odafigye-
lést igénylő teendőket részesítse 
előnyben!

Kedvező lehetőségek előtt áll. 
Azonban még mielőtt meghozná 
a döntését, vegye számításba a 
körülményeket, illetve azok követ-
kezményét!

Ne kockáztasson, ugyanis ma nem 
tud megbirkózni a buktatókkal! 
Vonuljon háttérbe, és csakis a köny-
nyen végrehajtató rutinfeladatokkal 
foglalkozzék!

A mai nap főként a rendezetlen 
ügyek intézésére alkalmas. Tegye 
félre az önfejűségét és a büszke-
ségét, majd zárja le a tisztázatlan 
problémákat!

Kos 

Mérleg 

Rák 

Bak 

Bika 

Skorpió

Oroszlán 

Vízöntő 

Nyilas 

Szűz 

Halak 

Horoszkóp

Ikrek 

Köszöntő
Köszöntjük Ernő nevű olvasó-
inkat, valamint mindazokat, akik 
ezen a napon ünneplik születés-
napjukat.
Szombaton a Veronika, vasár-
nap a Bódog nevűek ünneplik 
névnapjukat.

Valutaváltó
 Euró       4,6374
 Dollár      3,8821
 100 forint  1,4999

Ma nappal
Holnap

hajnalban

3° -6°

Időjárás

Egy helyen szinte minden!

Apróhirdetés

Színes mindennapok

Olvasói vélemény

Keresse a kakast!

Művelődés

Aktuális

Gazdavilág

Gyászjelentő

Horoszkóp

Fórum

Megemlékezés

Egészségünkre

Sport

Csíkszék napilapja

139
148
165
189
215
254

270
285
315
325
360
400

260
270
289
300
320
350

350
400
430
460
500
560
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