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KÖNCZEY ELEMÉR: KEMÉNY ÜZENET

Egy helyen szinte minden!
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Csíkszék napilapja

Ezúttal csak magabiztossággal lesz ké-
pes sikereket elérni. Őrizze meg a hig-
gadtságát, maradjon türelmes, a társai 
nézeteit pedig vegye fontolóra!

Bármilyen helyzetbe kerül, maradjon 
őszinte, viszont ne akarjon megfelelni 
mindenkinek! Keresse azon személyek 
társaságát, akikben megbízik!

A képzelőereje, illetve a szakmai tudása 
révén most komoly előrehaladásra szá-
míthat. Találékonysága ez alkalommal 
sokat lendíthet az eredményein.

Gondolja át alaposan a döntéseit! Le-
gyen mindvégig türelmes, és haladjon 
lépésről lépésre kitűzött célja felé! Ma-
gánéletében változásra készülhet.

Ha új feladatot vállal, mérje fel előre a 
buktatókat, ugyanis a leküzdhetetlen 
akadályok könnyedén a kedvét szeghe-
tik, és megállásra kényszeríthetik!

A mai napon arra törekedjék, hogy 
minőségi munkát végezzen! Most nem 
a gyorsaság vezet előnyhöz, hanem az 
alapos kivitelezés és a precizitás.

Kerülje az agresszív megnyilvánulást, 
mert azzal csak ellenszenvet vált ki a 
környezetében! Töltsön minél több időt 
azokkal, akik számítanak Önre!

Adjon hangot a véleményének, de en-
gedje, hogy mások is segítsék céljai el-
érésében! Maradjon objektív, és vegyen 
figyelembe minden javaslatot!

Komoly eredményeket érhet el, hogyha 
félreteszi megrögzött szokásait, és 
nyitott az új lehetőségekre. Legyen me-
rész, de cselekedjék észszerűen!

Minden apróság miatt ne bosszankod-
jék, inkább nézze a dolgok jó oldalát, 
és őrizze meg jó kedélyét! Megérzései 
hozzásegítik az üzleti sikerekhez.

A munkahelyén kissé csökken az Önre 
nehezedő teher, így most jut ideje rend-
szerezni a gondolatait, illetve levonni az 
elmúlt időszak tanulságait.

Rendszerezze a magánéletét, és szen-
teljen több figyelmet a viszonyaira! A 
mai nap kiválóan alkalmas a mélyben 
húzódó nézeteltérések tisztázására.
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Hétfőn Romániába érkezett a Velencei Bizottság küldöttsége, hogy 
az igazságügyi törvények tervezett módosításairól tárgyaljon az 
illetékesekkel. A törvényhozói képviselettel rendelkező magyar 
érdekvédelmi szervezetünknek ki kell használnia ezt a ritka alkalmat, 
hogy a küldöttség előtt elmondhassa szakvélemémyét az igazság-
ügyi törvények kötelező módosításával kapcsolatosan. Az átörökített 
állampárti, lehallgatós, megfélemlítős szekus diktatúrának véget 
kell vetni. A jogállami igazságügy végre legyen független, egyszer s 
mindenkorra szűnjön meg a külünböző politikai banditizmusok és 
különböző erőszakszolgálatok műveleti területe lenni!

Veress Dávid

A Csíkkozmás és Kászon közötti útszakaszról érdeklődőnek, a Csíki 
Hírlap június 11-i lapszámában megjelent sms-ére válaszolva, az emlí-
tett útszakasz országút, így a megyei tanácsnak ott nincs hatásköre. 
Viszont, ha a tisztelt sms-író az info@borbolycsaba.ro címemre küld 
egy e-mailt és fotó is van, a kollégáimmal újra felhívjuk az illetékes 
országos útügyi társaság figyelmét a problémára. Tisztelettel

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke

Meg szeretném kérdezni a tusnádi polgármester urat, hogy Tusnádon 
mikor lesz gázvezeték?

Egy adófizető

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

0726-720418
e-mailben: csikihirlap@csiki-hirlap.ro

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
FELBORULTAK
Minek, úgy se  szivarozik.

Valutaváltó
 Euró       4,6587
 Dollár      3,9497
 100 forint  1,4536
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Két rendőr tanakodik a belvárosi 
buszmegállóban.
– Busszal megyünk vagy gyalog?
– Hát, ... 
(poén a rejtvényben).

Rendőrök

Köszöntő
Köszöntjük Antal és Anett nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, 
akik ezen a napon ünneplik születésnapjukat.
Antal: a római Antonius nemzetségnév rövidüléséből származik az 
Antal férfinév. Jelentése valószínűleg: herceg, fejedelem, elöljáró.
Anett: Az Anna önállósult francia becézőjéből származik, amelynek 
jelentése: kegyelem, könyörület.

Egy nagyon összevert férfi támolyog az orvoshoz. Az orvos elképedve 
kérdezi meg az embert:
– Magával mi történt?
– Megtaposott egy ló!
– Megtaposta egy ló?
– Igen, utána összeütköztem egy ufóval! Majd leütött egy angyal!
– És utána mi történt? – kérdi az orvos.
– Leállították a körhintát.

*
– Melyik a legszerencsétlenebb állat?
– ???
– A borjú, mert az anyja egy tehén, az apja meg egy barom.
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Tel: 0751 79 79 14
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