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KÖNCZEY ELEMÉR: AZ ÉRDEM SÚLYA 

A kászoni polgármester a község honlapján hirdeti, és a helyi plébá-
nosnak is levelet küldött, ahol a kászoniakat magyarországi munkára, 
spárgát szedni biztatja. Nem ezt kellene csinálni, hanem mindenáron 
munkahelyeket létesíteni itthon, mert Kászon nagy bajban van, 
vegyük végre komolyan. Szégyen ez az egész.

Áldatlan Állapot

A fitódi végállomásnál sosem ég a lámpa, lehet, hogy valakinek így 
tetszik, a sötétben szeret dolgozni. 

Egy ott lakó

A csíkszeredai Tudor Vladimirescu utcai Cimbora óvodával átellenben, a 
túlsó járdán is van egy sérült alumínium világítóoszlop. Az alsó részt meg 
kellene erősíteni, járókelőre vagy autóra is rádőlhet már kisebb viharban is, 
a sérületlen oszlopoknak is jókora kilengésük van viharos szélben.

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.
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
ÁLLATTANÓRÁN
A turisták.

Valutaváltó
 Euró       4,6607
 Dollár      3,7771
 100 forint  1,4948
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A városi tanító bácsi helyettesít 
a falusi suliban. Első dolga, hogy 
figyelmeztesse az ízesen beszélő 
srácokat a helyes kiejtésre:
– Gyerekek, figyeljetek: nem vella, 
hanem villa, nem tenta, hanem 
tinta és nem penna, ...! (poén a 
rejtvényben).

Új tanító

Köszöntő
Köszöntjük Matild nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik ezen a 
napon ünneplik születésnapjukat.
Matild: germán eredetű név. Elemeinek jelentése: hatalom és harc.

Legyen előzékeny a környezetében 
élőkkel! Ám a véleményét ne hallgassa 
el még akkor sem, ha az minden szem-
pontból különbözik a másokétól!

Kezelje lazábban a dolgokat! Uralkodó 
bolygójától elegendő energiát kap 
ahhoz, hogy a maga javára fordítsa az 
életét befolyásoló eseményeket.

Hiányzik önből a lendület. Ezt vegye 
figyelembe, amikor új megbízásokat 
ajánlanak fel. Vállaljon kevesebbet, azo-
kat viszont végezze felelősséggel!

Hajlamos túlzásokba esni. Ezért jobban 
teszi, ha megosztja a gondolatait a bi-
zalmas hozzátartozóival, akik képesek 
reálisan felmérni az ön helyzetét!

Felelőtlen lépéseket tesz, a rátermett-
ségének és szakmai tapasztalatainak 
köszönhetően azonban most könnye-
dén leküzdi a kialakult problémákat.

Félreértések dominálnak a nap folya-
mán. Hagyja figyelmen kívül a negatív 
hatásokat, a munkájában pedig igye-
kezzék figyelni az apró részletekre!

Bár nincs csúcsformában, mégis sike-
rül mindent úgy megszervezni, hogy 
behozza a lemaradásait. Újabb célkitű-
zésekbe egyelőre ne vágjon bele!

Fontos megbeszélés vár önre. Próbálja 
meg mérlegelni a körülményeket, gon-
dolja át a mondanivalóját, és támassza 
alá tényekkel az elképzeléseit!

Hajlamos figyelmen kívül hagyni a 
munkatársai igényeit, hogy érvényre 
juttassa a saját érdekeit. Viselkedésével 
ellenszenvessé válhat a kollégái körében.

Rendkívüli hatások befolyásolják a 
napját. Bontsa le a gátakat maga körül, 
legyen nyitottabb és őszinte azokkal, 
akik számítanak a barátságára!

A munkahelyén kénytelen lesz a legjob-
bat nyújtani. Ötletei viszont nem min-
denkinek tetszenek, ezért hogyha lehet, 
ne erőltesse nézeteit másokra!

Ne hagyja, hogy felhalmozódjanak a 
gondok ön körül, mert így nem tudja 
kézben tartani az irányítást! Magánéle-
tében meglepetésekben lesz része.
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