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BEST OF KÖNCZEY ELEMÉR: ALAMIZSNA

Rendkívül szétszórtan cselekszik, ezzel 
pedig a környezetében élőknek is okoz 
némi fejfájást. Próbáljon a háttérben 
maradni, onnan tevékenykedjék!

Tehermentes napra készülhet, szinte 
minden a tervei szerint alakul. Csakis 
az anyagi ügyeit kell kézben tartania, a 
többi gondok maguktól elsimulnak.

Habár az aktuális körülmények gyors 
munkavégzést követelnek, próbáljon 
időnként visszavenni a tempóból! Ha 
lehet, legyen mindenben megfontolt!

Ne hagyja, hogy felszínre törjön a gyen-
gébbik énje, és igyekezzék mindig a po-
zitív tulajdonságait kimutatni! Kerülje a 
pesszimista emberek társaságát!

Az elmúlt időszakban sok kritikát ka-
pott a munkájával kapcsolatban, ezért 
igyekezzék átgondolni az eddigi lépése-
it, majd indítson új irányvonalat!

Úgy érzi, most csupán Ön tudja irányí-
tani a tennivalókat, ezért hajlamos az 
indulatosságra. Ha nem változtat az 
álláspontján, komoly vitákra készülhet.

Ma fény derül arra, hogy ügyei kedvező 
irányt vesznek, vagy elszámította ma-
gát. De bárhogyan is alakulnak a dolgai, 
őrizze meg az optimizmusát!

Számos kreatív ötlet fogalmazódik meg 
Önben. Ha úgy érzi, kollégái nem tud-
nak lépést tartani Önnel, akkor induljon 
el egyedül kitűzött célja felé!

Hivatásában, illetve magánéletében 
egyaránt válaszútra kerül. Lehetőleg 
ne hozzon elhamarkodott döntéseket, 
inkább hallgasson a józan eszére!

Mindenkivel együttműködő, ennek kö-
vetkeztében pozitív irányba haladnak a 
kezdeményezései. Vegye kézbe a füg-
gőben lévő hivatalos ügyeket is!

Komoly megpróbáltatások várnak Ön-
re, kísértéseknek lesz kitéve. Ha nem 
működik az önuralma, könnyen negatív 
kimenetelű dolgokba keveredhet.

A mai napon fontos események veszik 
kezdetüket. Amennyiben képes lesz 
lendületben tartani a dolgokat, előrelé-
pésre számíthat a tevékenységében.
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Háziállatok versenyeznek, hogy melyikük a legfélelmetesebb.
Azt mondja a disznó:
– Belehempergek a sárba, visítva rohangálok körbe, az összes baromfi 
megijed tőlem.
Mondja a bika:
– Felszegem a fejem, fújtatok egy kicsit, rohangálok a réten, az összes 
tehén, birka szerteszéjjel fut.
Mondja a csirke:
– Úgy teszek, mintha döglött lennék, a fél ország befosik a félelemtől.

Vicc

A Hargita megyei főtanfelügyelő és talpnyalói nekünk ne próbálják 
félremagyarázni a román érettségi vizsga eredményeinek az okát, 
mert nem vagyunk hülyék. És legyen már végre egy kicsit gerin-
cesebb a szókimondásban, ennyire ragaszkodni a székhez, ilyen 
körülmények között egyenesen felháborító a magyar közösséggel 
szemben. Ismerve a körülményeket, csak az elég volt bőven, hogy 
Vásárhelyen került sor a javításra. Ha már tág volt a javítókulcs, 
miért nem emelkedtek, miért csak csökkentek a jegyek? Ön fel tud-
ja fogni, mit jelent, hogy valakinek sikerül az érettségije, és megy to-
vább, vagy pedig nem és marad helyben, szándékosan elvágva egy 
diák minden terveit legalább egy évre, de az is lehet, hogy örökre? 
Ezt jóvátenni, amit csináltak, nem lehet, sem morálisan, sem azzal, 
hogy megfelelő büntetést kapjanak, akik tették, ami tettek rossz, 
fajgyűlölő indulattal. Felháborító. 

Érettségiző diákok szülei

Az érettségin a javítókulcs széles körű értelmezése nem mentség. Az 
igazi pedagógus ilyen esetben mindig a diák javára dönt. Aki ezt nem 
fogja fel, tegye le a lantot!

Czikó Gergely 

Miközben arról van szó – állítólag benne van a város idei beruhá-
zási listájában,  hogy lezárják és renoválják az idén valamikor a 
csíkszeredai vasúti felüljárót, addig is állandó kátyúzásra szorul. 
Az a gyanúm, hogy erre azért van szükség, hogy a betömött lyuk 
aszfaltját alulról már semmi sem tartja a híd tartógerendáinak ösz-
szeillesztésénél, ezért a tömítés csak ideig-óráig tart. Most megint 
tele van hatalmas lyukakkal, alig lehet balesetmentesen átevickelni 
rajta. Hogy mindezt még tetézze, mostanában alig ég/működik 
minden harmadik közvilágítási lámpa, hát azt sem lehet látni, hol 
tátonganak a mély gödrök. Csak le ne repüljön a hídról valamelyik 
jármű a 4-5 méter mélybe. Vagy ki kellene próbálni, leoltani az ösz-
szes lámpát, hátha holdvilágításban jobban lehetne látni a hídon!?  
Most, amikor a Villanytelep utcában és a Brassói úttal való keresz-
teződésben is javítják az utat és a körforgalmat, ha már ott vannak, 
jó lenne alaposabban betömni a lyukakat a szomszédos vasúti 
felüljáron is. Hátha kitartana a főjavításig!

Köz-ügyes

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:
MÓRICKA FELEL
... sötétben nem lehet olvasni.

Valutaváltó
 Euró       4,6607
 Dollár      3,9804
 100 forint  1,4349
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– Nézd, szívem – magyarázza a 
rajtakapott, hűtlen férj a feleségé-
nek –, ezt meg kellene értened... 
Olyan ez, mint a gramofon. Néha 
lemezt kell váltani!
– Elhiszem – feleli az asszony. – 
Csak azt nem értem, hogy akkor 
te miért őrjöngsz, ha én meg ... 
(poén a rejtvényben).

Rajtakapta

Köszöntő
Köszöntjük Izabella és Dalma nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, 
akik ezen a napon ünneplik születésnapjukat.
Izabella: az Elisabeth (Erzsébet) spanyol eredetű alakváltozataként 
terjedt el Európa-szerte. Ugyanakkor lehet a babilóni-héber eredetű 
bibliai Izebel, Jesabel névnek a módosulása is. Ennek a jelentése: Bál isten 
fölemelt, vagy: van úr.
Dalma: Vörösmarty Mihály írói névalkotása, eredetileg férfinév (a Zalán 
futása című hőskölteményben). Forrása talán a nyelvjárási dalma szó, 
jelentése: testes. Petőfi Sándor is használta saját álneveként. Női névként 
először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. 

szemüvegedért

ÚJAT
adunk

RÉGI

Piac utca 7. szám 0751–288886@optikaelitelit_optika

REKLÁM

139
148
165
189
215
254

270
285
315
325
360
400

260
270
289
300
320
350

350
400
430
460
500
560

*
Tel: 0751 79 79 14

CSÍKSZEREDA, 
A T




