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Tisztelt ismeretlen fiatal! A Csíki Hírlap március 15-ei, szerdai számá-
nak Az olvasó véleménye rovatában a nevemen szólítva, kérdéseit és  
panaszait nyíltan is megfogalmazza. Köszönöm a bizalmát. Illő tisz-
telettel kérem, hogy az aláírt egyéni munkaszerződésével személye-
sen keressen meg a Petőfi utca  80. szám alatt Csíkszeredában.

Veress Dávid

Tanácsos urak, önöknek túl jól megy. Miért szavazták meg a száz szá-
zalékos adóemelést? 400 lej helyett 800 lejt fizetek. Ami sok, az sok.

Ferencz Gyula, Taploca

Nem tudtam, hogy egy darab KRESZ-tábla kicserélése ilyen nagy 
cécóval jár. Tanács, rendőrség, s még nem tudom, milyen szervek 
kell jóváhagyják. Uraim, minek ez a nagy bürokrácia egy félórai 
munkához? Tisztelettel

A Villanytelep utca lakói 

Valahol meg kell inni azt a sört Csatószegen is. Máskülönben a fo-
gyasztóvédelmeseknek semmi köze. Jól tisztában vagy a dolgok-
kal. Ejsze szúrja a szemedet a sörözés? 

Ismeretlen

Meg szeretném kérni a csíkszeredai polgármestert, hogy küldjön 
ki egy illetékes személyt a Kissomlyó utca 7. szám alá, hogy nézze 
meg, miért van betéve B-zónába, holott sem gáz, sem szennyvíz-
hálózat, és a víz is csak az utcában folyik egész nyáron, nem a csa-
pon, mert az sincs bekötve.

Péter Tivadar

Nagyon szépen leírják, hogy kell csatlakozni a szennyvízhálózat-
hoz, de egy nagyon fontos dologról megfeledkezik a Harvíz veze-
tősége. A szennyvíz ára elérte a víz árát, ami kész rablás, és még 
csodálkoznak, hogy az emberek nem hajlandók kapcsolódni a 
rendszerhez. A büntetés helyett gondolkozzanak az ár csökkené-
sének a megoldásán.

Egy szépvízi lakos, aki fizeti a nagy árat 

Tisztelt Bilibók úr, már gyéríthetné a másolt okoskodásait, mert 
akit bármilyen téma érdekel, hozzáférhet több forrásból is. Példá-
ul az oláhokról bőven olvashat N. Djuvara történész 2015-ben ma-
gyar nyelven is megjelent könyvéből. Tisztelettel

Hűséges újságolvasó 

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 pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése:
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Hazamegy a székely, és így 
szól az asszonyhoz:
– Hállod-e, te asszony! 
Há lement a bútor ára!
– Aztán hol?
– ... 
(poén a rejtvényben).

Lement...

Köszöntő
Köszöntjük Klaudia nevű olva-
sóinkat, valamint mindazokat, 
akik ezen a napon ünneplik szü-
letésnapjukat.
Klaudia: a latin eredetű 
Klaudiusz női párja, vélhetően 
a claudus szóból ered, melynek 
jelentése: béna, sánta.

Fordítsa figyelmét bátran olyan ki-
hívások felé, amelyeket eddig igye-
kezett távolról elkerülni. De mind-
eközben ne veszítse szeme elől a 
célkitűzéseit!

Remekül viseli a megpróbáltatá-
sokat. Kommunikációs képessé-
gével szinte mindent elér, optimiz-
musa pedig átsegíti a hivatali kel-
lemetlenségeken.

Rendkívül feszült, és képtelen sza-
badulni a negatív gondolataitól. 
Terelje a figyelmét olyan teendők-
re, amelyek nem igényelnek nagy 
odafigyelést!

Szorgalmának köszönhetően min-
den kötelezettségét maximálisan 
tudja teljesíteni. A sok munka mel-
lett igyekezzék időt szánni a ma-
gánéletére is!

Zűrös napra készülhet, számos 
akadállyal kell megküzdenie. Csu-
pán annyi feladatot tervezzen be 
mára, amelyet kényelmes tempó-
ban be tud fejezni.

Bátran előterjesztheti terveit, de 
mielőtt a tettek mezejére lépne, 
alaposan gondolja át az elgondolá-
sait, és kérje ki a tapasztaltabb tár-
sai véleményét!

Hajlamos meggondolatlanul, illetve 
feszülten reagálni a környezetéből 
önt érő hatásokra. Jobban teszi, ha 
most nem kezd kihívásokat jelen-
tő munkákba.

Döntései során ma elsősorban 
a tényeket részesítse előnyben! 
Csak így lesz képes olyan tanácso-
kat adni, amelyek mindenki szá-
mára elfogadhatóak.

Úgy érzi, senki sem veszi figyelem-
be a nézeteit, ahogyan az igénye-
it sem. Maradjon kitartó, és ne en-
gedjen a nyomásnak, ami most Ön-
re nehezedik!

Tervei ezúttal nem úgy bontakoz-
nak ki, ahogyan azt Ön elképzelte. 
Bízzon önmagában, és fogadja el 
a környezetében élők által felkí-
nált segítséget!

Megpróbálják kizökkenteni az 
egyensúlyából, de szerencsére 
nem veszíti el az önuralmát. Hogy-
ha higgadt marad, minden akadályt 
képes legyőzni.

Hivatásában ma ne fogadjon el min-
dent feltételek nélkül, inkább néz-
zen az információk mögé! A ma-
gánéletében néhány váratlan hely-
zet vár Önre!
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Sudoku
A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számo-
kat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 
9-ig minden egyes szám, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is 
szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.

Valutaváltó
 Euró       4,5654
 Dollár      4,2396 
 100 forint 1,4756 

Ma nappal
Holnap

hajnalban

5° 2°

Időjárás

5/40 38  12  28  2  9  40

JOKER
Noroc Plus

Super Noroc

3  21  37  13  19  16
1  6  0  0  3  9

3  6  8  5  8  2

6/49 40  45  38  8  11  34
Noroc 0  6  0  8  0  9  8

Lottó

Előfizetésért
hívjon:
0266-372370




