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Tisztelt becsületes dolgozó! A Csíki Hírlap április 19-i, szerdai szá-
mának Az olvasó  véleménye rovatában  ön sérelmezi a munkálta-
tója viselkedését, törvénytelen eljárását. A névtelenül és nyilváno-
san megfogalmazott panasza magától nem oldódik meg. Javaso-
lom, hogy a jogosnak  tűnő, az anyanyelvén és írásban megfogal-
mazott, illetve beiktatott panaszával  mielőbb forduljon a Hargi-
ta  Megyei Területi Munkafelügyelőséghez. Cím: Csíkszereda,  Kos-
suth  Lajos utca 26. szám, telefonszám: 0266-371141.

Veress Dávid

Jól jött a havazás Csíkszentimre felszegi részén, mert eltakarta 
azt a sok szemetet, ami a sáncokban, esetenként kapuk előtt van. 
Több helyen a kerítések is tönkre vannak menve, az ünnepek előtt 
ezeket rendbe kellett volna tenni. Szégyen.

Ismeretlen

Ilyen egyes sofőrök etikája! Tisztelet a kivételnek, nem tisztem, 
hogy ócsároljak valakit, de amióta megszüntették Csíkszeredában 
a parkolási díjat, egyesek, ha lehetne, még a tömbház tetejére is fel-
parkolnának autójukkal. Olyanokra, amelyeknek lapos a teteje. 

Egy gyalogos

Kedves Bigban, élj át te is egy ilyen tragédiát, s azután döntsd el, 
hogy mit jelent a segítség. Ha hallgattál volna, okosabb maradsz.

Ismeretlen 

Hálás köszönetem annak az ismeretlen személynek, aki meg-
találta és visszajuttatta az elveszett pénztárcámat irataimmal 
együtt. Köszönettel, 

R. Pál

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
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0740-140401
e-mailben: csikihirlap@csiki-hirlap.ro

Véleményét elküldheti SMS-ben:

KÖNCZEY ELEMÉR: NEMZETKÖZI NYELVEN A KÓRHÁZAKBAN

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
HESS EL INNEN!
Jó, de ne hajtsa rám őket.
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Megy a halotti menet. Megállítja 
őket egy rendőr, és megkérdi:
– Kit temetnek?
– Az anyósomat – szól a férfi.
– És miért viszik fordítva 
a koporsót?
– ... (poén a rejtvényben).

Álljunk csak meg!

Feledje el az óvatosságot, a körül-
tekintést, merjen kockáztatni! Ha 
mégis segítségért fordul a kör-
nyezetében élőkhöz, fontolja meg, 
hogy kire hallgat!

Kissé kiszámíthatatlanok a reakci-
ói, és hajlamos szélsőségesen ítél-
kezni. Most jobban teszi, ha visz-
szavonul, majd egyensúlyba hozza 
a lelki világát!

Rendezze a gondolatait, és keres-
se meg az elmúlt időben megélt 
kudarcok okait! Vonja le a tanulsá-
gokat, mert csakis így lesz képes a 
továbblépésre!

Pozitív életszemlélete ezúttal ered-
ményessé teszi munkáját. Maga-
biztosan hozza meg döntéseit, 
semmiképp ne hagyja magát má-
soktól befolyásolni!

Tervezze meg előre a tennivalóit, 
energiáit pedig ne pazarolja feles-
leges dolgokra! Hozza összhang-
ba a célkitűzéseit az adódó lehe-
tőségekkel!

Bár úgy tűnik, a körülmények ma 
Önnek kedveznek, lehetőleg ne 
menjen bele pénzügyi manőverek-
be! Ígéreteit minden körülmények 
közt tartsa be!

Nem képes koncentrálni a tevé-
kenységeire, így sok bosszúságot 
okoz a környezetében élőknek. Ha 
teheti, óvakodjék a konfliktusos 
helyzetektől!

Felgyorsulnak Ön körül az esemé-
nyek, váratlan fejlemények követ-
keznek be élete minden terén. Le-
gyen rugalmas, alkalmazkodjék a 
körülményekhez!

Az elmúlt időben nagy előnyre tett 
szert, ezért ma csupán rutinteen-
dőkkel foglalkozzék. Ne utasítson 
vissza senkit, amennyiben a segít-
ségét kérik!

Sikeres napra készülhet. Olyan 
függőben lévő ügyeket zárhat le, 
amelyek nyomasztották Önt, és 
gátolták abban, hogy újabb kihívá-
sokat keressen.

Maradjon céltudatos, és ne ad-
ja ki a kezéből az irányítás lehe-
tőségét! Ha okosan szervezi meg 
a tennivalóit, minden akadályon 
könnyen átléphet.

Kitartással viseli a megpróbálta-
tásokat. Kommunikációs képessé-
gével sok mindent elér, az optimiz-
musa pedig átsegíti a hivatali kel-
lemetlenségeken.

Kos

Mérleg

Rák

Bak

Bika

Skorpió  

Oroszlán

Vízöntő

Nyilas

Szűz

Halak

Horoszkóp

Ikrek

Köszöntő
Köszöntjük Konrád nevű 
olvasóinkat, valamint mindazo-
kat, akik ezen a napon ünneplik 
születésnapjukat.
Szombaton a Csilla és Noémi, 
vasárnap a Béla nevűek ünnep-
lik névnapjukat.

Sudoku
A négyzetrács 
üres négyze-
teibe úgy kell 
beírnunk a hi-
ányzó szá-
mokat, hogy 
mind a 9 sor-
ban és 9 osz-
lopban meg-
található le-
gyen 1-től 9-ig 
minden egyes 
szám, illetve 
a 9 kis négy-
zetben (blokk-
ban) is szere-
peljen az ösz-
szes szám 
1-től 9-ig.

Valutaváltó
 Euró       4,5407 
 Dollár      4,2178
 100 f orint 1,4492

Ma nappal
Holnap

hajnalban

0° -7°

Időjárás

5/40 19  23  9  32  33  18

JOKER
Noroc Plus

Super Noroc

10  40  19  20  34  11

0  5  0  6  8  0

8  1  2  0  6  5

6/49 1  21  18  6  31  3
Noroc 7  6  2  4  3  1  7

Lottó

Egy helyen szinte minden!

Apróhirdetés

Színes mindennapok

Olvasói vélemény

Keresse a kakast!

Művelődés

Aktuális

Gazdavilág

Gyászjelentő

Horoszkóp

Fórum

Megemlékezés

Egészségünkre

Sport

Csíkszék napilapja




