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Egy helyen szinte minden!
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Keresse a kakast!
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Csíkszék napilapja

Nagyot csalódtam a Kergeolimpián, a régihez képest nem hogy 
fejlődjünk, de még azt a szintet se tudtuk adni. Régebb volt hosszú, 
meredek, széles pálya, ahol a kerge mobilok fel tudtak gyorsulni, és 
volt hely lent is, ahova félre tudtak parkolni. Most a keskeny pályán 
nem fértek el a nézők, nem tudtak félreszökni, ezért, sajnos, el is 
ütötték őket. A mobilok nem tudtak felgyorsulni, sőt beereszkedni 
sem igazán  a nagy hó és az alig lejtős pálya miatt. Akinek sikerült, az 
már fékezhetett is,  mert ott volt a tömeg előtte, másokat meg kellett 
taszítani. Voltak régebb buszok, azokat felengedték a helyszínre, most 
azonban, aki nem indult el idejében, gyalogolhatott pár kilométert, 
mert nem engedték fel. Ami bosszantó, hogy az emberek még nem 
nőttek fel: taps helyett hógolyózzák a résztvevőket, nem számított, 
hogy ezzel sérülést okozhatnak. Még egy csalódás ért, amikor két 
deci teát adtak 4 lejért, és a pénzünk kellett, de a WC-t nem használ-
hattuk, mondván, hogy foglalt, de ott vannak kint a mobil WC-k.

Gerzson

Tisztelt alpolgármester úr és Eco-Csík igazgató, elegünk van már a 
mellébeszélésekből, ideje eltakarítani a megfagyott hóbuckákat a 
járdákról és utakról, illetve közterekről, mert zavarja a forgalmat és 
nem lehet beállni a parkolókba sem. Nem volt megfelelő a hozzáál-
lás az önök részéről.

István

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

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

BEST OF KÖNCZEY ELEMÉR: ÉLETREVALÓ

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
SZOMSZÉDOK
... kellemessé tegyem az életét.

Valutaváltó
 Euró       4,6616
 Dollár      3,7864
 100 forint  1,4955

Ma nappal
Holnap

hajnalban

8° 5°

Időjárás

KÁRTYA-
JÁTÉK

ERREFELE!

A SÖTÉT
ÁLARCOS

KACAT

POÉN

BOROZÓ

AMPER

PART-
SZAKASZ!

PÉNZÉÉ
TESZ!

RITKA,
NÉMETÜL

HATALOM
GYAKORLÁSA

KUKORICA-
PÁLINKA

... ES-
SALAAM

KELETI
MESEHŐS
OXIGÉN,
LANTÁN

SZIGET,
FRANCIA!
SZEMMEL

TART

MELY
SZEMÉLYEK?

LONDONI
GALÉRIA

RENDÉRT
FELEL

NYELV-
BOTLÁS

MEGGÖMBÖ-
LYÖDIK

REJTÉLYT
MEGFEJT

MOTÍVUM

AMPER

DÉL

LEHETŐSÉG

RETTEN

EZER!

Nizzában egy tanítónő a vándor-
madarakról szeretne beszélni:
– Gyerekek, melyek azok a szíve-
sen látott vendégek, akik ősszel, 
amikor hazájukban hideg lesz, 
hozzánk, délre jönnek?
– ... (poén a rejtvényben).

Állattanórán

Köszöntő
Köszöntjük Krisztián és Ajtony nevű olvasóinkat, valamint mindazo-
kat, akik ezen a napon ünneplik születésnapjukat.
Krisztián: a latin Christianus név rövidüléséből származik. Jelentése: 
Krisztushoz tartozó, keresztény.
Ajtony: török eredetű régi magyar név. Jelentése: arany.

Beteglátogatáson azt mondja a főorvos: 
– János bácsi, van egy jó és egy rossz hírem. 
– Talán mondja a rosszat először – mondja János bácsi. 
– Az egészséges lábát vágtam le! 
– Ezek után mi lehet a jó? 
– Az, hogy a rossz lába gyógyul. 

*
– Hányan dolgoznak a cégnél? – kérdezi a hivatalnok az alkalmazottat. 
– A főnökkel együtt húszan – feleli az alkalmazott. 
– És főnök nélkül? – teszi fel a keresztkérdést a hivatalnok. 
– Egy sem – jön az őszinte válasz.

*
– Te komám, mikor ismerted meg a feleségedet? – érdeklődik a koma. 
– Sajnos, csak az esküvőnk után egy évvel – feleli a férj.

Vicc

Komoly gondokkal küszködik, nehezen 
talál megoldásokat a kérdésekre. 
Próbáljon meg többet lazítani, hogy át 
tudjon lendülni ezen a mélyponton!

Izgalmas fordulat várható az életében, 
ami megerősítheti a személyes kap-
csolatait. Maradjon a realitások talaján, 
így nem érheti Önt csalódás!

Nincs csúcsformában, de mégis sikerül 
mindent úgy megszervezni, hogy a 
végére érjen a tennivalóinak. Új célkitű-
zésekbe viszont ne kezdjen bele!

Uralkodó bolygója arra ösztönzi, hogy 
engedje ki a kezéből az irányítást. Most 
alkalma nyílik fellendíteni a régebbi, 
kissé elhanyagolt kapcsolatait.

Kissé önzően viselkedik, hajlamos 
figyelmen kívül hagyni mások igényeit. 
Változtasson az álláspontján, ha nem 
akar ellenségeket szerezni magának!

Bár ma meggondolatlan lépéseket 
tesz, a rátermettségének és szakmai 
tapasztalatainak köszönhetően köny-
nyen leküzdi a kialakult problémákat.

Könnyen eléri, amit szeretne, főleg 
akkor, ha társait is bevonja a kreatív öt-
leteibe. Egyedül az a veszély fenyegeti, 
hogy túlságosan elbízza magát.

Ne engedje, hogy felgyűljenek a prob-
lémák ön körül, mert így nem tudja 
kézben tartani az irányítást! Magánéle-
tében meglepetésben lesz része.

Felgyorsulnak az események. Hiva-
tásában az alkalmazkodó készségét 
tesztelik, magánéletében pedig a közös 
érdekek dominálnak.

Összegezze az elmúlt időszak esemé-
nyeit, és vonja le a tanulságokat! Ha 
új tennivalókba kezd, mindenképpen 
alaposan fontolja meg a lépéseit!

Ne tegyen figyelemfelkeltő dolgokat! 
Könnyen a kritikák kereszttüzébe ke-
rülhet. Őrizze meg a higgadtságát, és 
inkább maradjon a háttérben!

Legyen következetes, és ne rohanja le a 
munkatársait olyan elvárásokkal vagy 
ötletekkel, amelyeket nem tud szakma-
ilag kifogástalanul eléjük tárni.

Mérleg

Rák

Bak

Bika

Skorpió

Oroszlán

Vízöntő

Ikrek

Nyilas

Szűz

Halak

Kos
Horoszkóp

A csíkszeredai és madéfalvi 

Telefon: 0744–755434

csirkecomb farrésszel 
57 lej/10 kg-os csomag

szeletelt sertéscomb 8,8 lej/kg

alma 2,95 lej/kg

trappista sajt 14,95 lej/kg

Mokatte kávé 0,39 lej/db

Tomi mosókapszula 0,69 lej/dbElőfizetésért
hívjon:
0266-372370




