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KÖNCZEY ELEMÉR: KEZDŐDIK

Haladjon céltudatosan, ne hagyja, hogy 
letérítsék az útjáról! Tervezze meg a 
napját lépésről lépésre, de azért a sze-
mélyes dolgait se hanyagolja el!

Könnyen alkalmazkodik a környeze-
téhez, és az új kihívások sem rettentik 
el. Tevékenysége során cselekedjék 
észszerűen, találja meg a középutat!

Számítson arra, hogy olyan közegben 
kell majd véleményt alkotnia, ahol 
kiélezett a hangulat! Vegye hasznát a 
kiváló diplomáciai képességének!

Az elmúlt időszakban nagy előnyre tett 
szert, ezért ma csak rutinfeladatok vár-
ják Önt. Használja ki ezt a helyzetet, és 
koncentráljon a magánügyeire!

Váratlan problémákkal kell szembesül-
nie, ráadásul több kérdésben is Öntől 
várják a megoldást. Ha lehet, ne tervez-
zen be túl sok elintéznivalót mára!

Feszült légkörben kell helytállnia, ezért 
ne számítson kitűnő eredményekre! 
Figyeljen oda minden részletre, és lehe-
tőleg kerülje el a vitás szituációkat!

Kissé zaklatott, így ha teheti, fordítsa az 
erejét olyan munkák felé, amelyek ko-
moly összpontosítást igényelnek! Ezzel 
visszanyerheti a nyugalmát.

Kiegyensúlyozottságának köszönhető-
en a környezetében élők keresik az Ön 
társaságát. Maradjon segítőkész, de ne 
veszítse szem elől a teendőit!

Nehezen indul a napja, de amint átlen-
dül a holtpontokon, felgyorsulnak az 
események, illetve új perspektívák nyíl-
nak meg Ön előtt. Maradjon kitartó!

Hajlamos meggondolatlanul cseleked-
ni. A felelőtlen lépései ez alkalommal 
könnyen romba dönthetik az elmúlt 
időszakban megszerzett jó helyzetét.

Bonyolult napra készülhet, ezért nagy 
szüksége lesz segítségre. Fogadja 
el a tanácsokat, majd próbálja meg 
észszerűen hasznosítani a hallottakat!

Ezúttal bevállalhat olyan feladatokat, 
amelyek korábban kissé meghaladták 
a lehetőségeit. A mai napon szinte min-
den körülmény Önnek fog kedvezni.
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A temetőben a vadász és az autóversenyző beszélget.
– Vadász, te hogyan haltál meg? – kérdezi az autóversenyző.
– Tudod, befütyültem kis lyukba, visszafütyült kismedve, lelőttem, befü-
tyültem közepes lyukba, vissza fütyült kismedve, lelőttem, befütyültem 
nagy lyukba visszafütyült a pesti járat.
– Autóversenyző, te hogyan haltál meg? – kérdezi a vadász.
– Tudod, jött egy kanyar, bevettem, jött még egy kanyar, bevettem, nem 
jött egy kanyar, azt is bevettem.

*
Két nő beszélget a téli Alpok egyik szállodájának a teraszán.
– Nézd, ott síel a férjem, a hegy tetején! – mutatja az egyik.
– Azzal a hosszú, piros sállal?
– Ugyan már! Az nem sál, az a nyelve!

Vicc

Tisztelt Silló Imre! Köszönöm a bizalmat. A Csíki Hírlap június 11-i 
sms-rovatban felvetett probléma ügyében, ami a Gál Sándor téri 
borvízforrást illeti, sajnos a megyei tanácsnak nincs hatásköre, ez a 
városhoz tartozik. Ha küld egy e-mailt, vagy ír egy levelet, a segítsé-
gével tudunk mi is érdeklődni a konkrétumokról. Tisztelettel

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke

Valaki nagyon aktívan írja véleményét a csíkszentkirályi vízhálózattal 
kapcsolatosan, de valahol a szakemberek véleménye kellene a döntő 
szempont legyen, nem a népszavazás. Kérdés, hogy a nyári időszak-
ban nagyon leapadó, esőben sáros Nagyos-pataka képes-e az egyre 
növekvő vízfogyasztást kiszolgálni, és lassan csak száraz patakmeder 
maradjon a patakvizet vezetékbe befogó pont után, vagy erre jobban 
megfelel a minőségileg sokkal stabilabb szépvízi gát, amit az időjárás 
nem zavar? Vagy csak azért igyunk patakvizet, mert az a miénk? Nem 
így kellene lokálpatrióta lenni, helyi szinten van sok egyéb dolog. amit 
rendezni, fejleszteni kellene, ott van pl. a faluhoz tartozó Büdösfürdő 
vízhálózata és kanalizálása, sípálya, turizmus stb. ha már készen 
kimegy oda az aszfalt út. 

Ismeretlen

Csíkszeredában a Zsögödi Nagy Imre utca felújitási munkálatai sajnos 
nem egységesek, a kocsibejárók többsége fel van újítva, míg másoknál 
egyáltalán nem végezték el ezt a munkát. Úgy tűnik, a munkálatokat 
végző cég kénye-kedve szerint dolgozik, a döntő érv a szimpátia, nem 
az egységes kivitelezés. Ez egyértelműen diszkrimináció. 

Egy érintett lakos

A tusnádi ravatalozóépítésről megjelent cikkre reagálva szeret-
nénk tudni nyilvánosan is, hogy miért mondott le az egyháztanács 
vezetéséről és lépett ki az egyháztanácsosok közül a volt megye-
bíró úr. A majdnem befejezett épület sorsáról miért nem tartotta 
fontosnak nyilatkozni a plébános úr, akinek minden dokumentáció 
a tulajdonában van? 

Egy kepefizető

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:
RENDŐRÖK
... amelyik előbb jön.
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Grün a tizedik menetet üli végig 
a körhintán. Láthatólag már nem 
bírja. Kékül-zöldül, minden baja 
utoléri.
– Miért nem szállsz le, ha nem 
bírod? – kérdi Kohn.
– Tudod, a körhintás tartozik 
nekem kétszáz lejjel, és csak így 
tudom ... (poén a rejtvény-
ben).

Már nem bírja...

Köszöntő
Köszöntjük Vazul nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik ezen a 
napon ünneplik születésnapjukat.
Vazul: a Bazil név régi magyar Wazul formájából származik. A helyes 
kiejtése Vászol, Vászoly lett volna.

INGYENES látásvizsgálat
és szemüvegkészítés

MÁR EGY ÓRA ALATT!
Hétköznapokon:

10-18 óra között

Piac utca 7. szám 0751–288886
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