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KÖNCZEY ELEMÉR: ERŐS MEZŐNY

Nyitott az újdonságokra, új területeken 
szeretné kipróbálni az adottságait. Mie-
lőtt bármibe is belekezdene, szerezzen 
szövetségeseket maga mellé!

Ma kiválóak a körülmények arra, hogy 
megerősítse a kapcsolatait. Ne próbál-
jon irányítani, engedje az eseményeket 
haladni a maguk útján!

Maradjon megfontolt, mert a könnyel-
műsége negatív következményekkel 
járhat! Kerülje el az olyan szituációkat, 
ahol véleményt kell nyilvánítania!

Több remek gondolat fogalmazódik 
meg önben. Ezúttal olyan ötletekkel áll 
elő, amelyek nemcsak az ön érdekeit 
szolgálják. Lépjen a tettek mezejére!

A kiegyensúlyozottságának köszönhe-
tően most szinte minden betervezett 
teendőnek a végére tud járni. Maradjon 
kitartó, őrizze meg az önbizalmát!

Kissé felhalmozódtak a kötelezettségei. 
Haladjon céltudatosan, és hozza ki ma-
gából a lehető legtöbbet! Ne törődjön 
az esetleges zavaró tényezőkkel!

Állandó feszültség támad ön körül, és 
folyamatosan vitákba keveredik. Ne 
akarja átvenni a vezető szerepet, in-
kább hagyja magát sodródni az árral!

Gondolja át a lépéseit, mert az apró 
részletek a közeljövőben akár döntő 
fontosságúak lehetnek! A mai nap a 
viszonyok ápolására is alkalmas.

Rendkívül ingerlékeny, minden kritikát 
személyes sértésnek tekint. Jobban 
teszi, ha visszavonul, és megpróbálja 
visszaszerezni lelki egyensúlyát!

Új lehetőségek nyílnak meg ön előtt, 
amelyeket kihasználva előreléphet a 
karrierjében. Cselekedjék mindvégig 
észszerűen, ne kapkodjon el semmit!

Bár a hivatásában remekül teljesíti a 
teendőit, ne engedje, hogy feledésbe 
merüljenek az eredeti célkitűzései! 
Emellett szánjon időt a magánéletére is!

Képtelen kézben tartani a dolgokat, 
ezért csak a háttérből tevékenyked-
jen! Ne próbálkozzék új módszerekkel, 
ugyanis ezzel csupán ront a helyzetén!
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A csíkszeredai A... üzlet előtti tolókocsis ember szánalomból kapott 
pénzét két tekergő fiatalember gombolja le, hogy legyen pénzük 
italra. Ők a futtatók, tologatók, ők viszik oda őt. 

Egy szemtanú  

Vannak szurkolók, akik évtizedekig kijártak hokimeccsekre, és most 
is megnéznék a Sportklub mérkőzéseit, de még interneten sem 
láthatják. 

Egy vén hokiszerető

Hálásan köszönjük Szőke Domokos alpolgármester úrnak, hogy 
elfogadta meghívásunkat, és köszöntötte a nőket. Isten fizesse meg! 
A nyugdíjas csoport nevében

Rózsika

Csúfság, amit művelnek a Kicsimező utcával Zsögödben. Minden 
havazás után jelezzük, hogy tükörjég az utca. Gyalog járhatatlan.

B. K. 

Igazat adunk K. E.-nek a megvásárolt illetékes autókkal kapcsolat-
ban, mert sokan egy eladott autó után kétszer szeretnék a hasznot 
megkapni. Tisztelettel 

A sok K. E.

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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0740-140401
e-mailben: csikihirlap@csiki-hirlap.ro

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése:
A TÓ PARTJÁN
Mert szeretnék halat fogni.

Valutaváltó
 Euró       4,6572
 Dollár      3,7738
 100 forint  1,4940
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Egy ember elmegy az orvoshoz, 
és elpanaszolja, hogy egész éjjel 
nyitott szájjal alszik. Az orvos 
megvizsgálja, majd így szól:
– Kérem, magának az a baja, 
hogy szűk az arcbőre. Ha a 
szemét behunyja, ... (poén a 
rejtvényben).

Az a baja, hogy...

Köszöntő
Köszöntjük Bálint és Valentin nevű olvasóinkat, valamint mindazo-
kat, akik ezen a napon ünneplik születésnapjukat.
Bálint: a latin Valentinus családnévből származik. Alapszavának, a latin 
valens szónak a jelentése: erős, egészséges. 
Valentin: a latin Valentinus családnévből származik. Alapszavának, a 
latin valens szónak a jelentése: erős, egészséges.

Sudoku

SZEMÉSZETI
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TULIPÁN áruház (oldalsó bejárat)

Decemberi Forradalom utca 3. szám

dr. Lozsádi Zsuzsanna
dr. Kedves Hanga 
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