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Találtam két kulcsot Csíkszeredában, a Suta sétányon. Tulajdono-
sa átveheti a Suta sétány 3. szám, 3. emelet, 57-es lakrészben 17 
óra után.

Ismeretlen

Tisztelt Ismeretlen! A Csíki Hírlap augusztus 10-i száma SMS-
rovatában az ön által jogosan sérelmezett nagyméretű szeme-
telés kapcsán, ami a Fenyő utca 3-as számú tömbház mögötti 
szeméttárolónál történt, mielőbb értesítse a lakástulajdonosi 
szövetség elnökét, vezetőségét, megadva az ön által látott 
haszongépjármű pontos számát, ha netán van, akkor a felvételt 
is vagy éppenséggel a haszongépjármű vezetőjének nevét is. A 
megadott és továbbított információk alapján az Eco-Csík Kft. 
szabályos megoldást tud ajánlani a törvénytelenül szemetelő-
nek. Volt már erre példa! 

Veress Dávid

Tisztelt Egy nyugdíjas! A Csíki Hírlap augusztus 10-i csütörtöki szá-
mának Az olvasó véleménye rovatában jelzett kérdésével kapcso-
latosan javasolom, hogy a Hargita Megyei Nyugdíjpénztár vezető-
ségénél előzetesen feliratkozva kérjen személyes kihallgatást, vagy 
írásban és iktatva tegye le a panaszát. A különböző munkacsoporto-
kat szabályozó 1990. évi 50-es számú kormányrendelet előírásai és 
azok alkalmazásai eléggé bonyodalmasak. Ezért minden esetben és 
alaposan is figyelembe kell venni a részleteket is.

Veress Dávid

Szó volt arról, hogy a munkaszolgálatos katonák kártérítésben 
részesülnek, de minden el van csendesedve ez ügyben. Igazából 
valami folyamat el van-e indulva? 

Egy volt munkaszolgálatos katona

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 elküldhetiSMS-ben:

KÖNCZEY ELEMÉR: STÍLUSOSAN

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
VOLNA-E SZÁMÁRA?
Maga kezdte!
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A hetvenéves öregúr panaszkodik:
– Doktor úr, az első még megy. A 
második már nehezebb. A harma-
diknál már fulladok és, a negyedik-
nél már meg kell állnom!
– Ember! Örüljön, hogy a maga 
korában egyáltalán eljut a negye-
dikig.
– Persze, doktor úr, csakhogy  ... 
(poén a rejtvényben).

Az orvosnál

Őrizze meg nyugalmát, és legyen 
megfontolt a tevékenységeiben! 
Koncentráljon a részletekre, 
ugyanis a sikerek kulcsa most 
abban rejlik!

Hogy ha képes kordában tartani az 
elégedetlenségét, és türelemmel 
fordul a társaihoz, megértésre 
talál. Ám ehhez nagy önfegyelemre 
lesz szüksége.

Vegyen vissza kicsit a tempóból, 
aztán rendszerezze a tennivalóit! 
Legyen befogadó a környezetében 
élőkkel, és törekedjék a kiegyensú-
lyozottságra!

Hivatásában figyeljen oda, hogy 
kivel ossza meg a bizalmas infor-
mációkat! Bizonyos személyek 
könnyen alááshatják a gondosan 
kidolgozott terveit.

Mozgalmas pillanatok várnak önre. 
Rengeteg tapasztalattal gazda-
godhat, amennyiben félreteszi az 
előítéleteit, és nyitottan áll hozzá 
az új dolgokhoz.

Kreativitás és együttműködés 
jellemzi a napját. Ezúttal olyan 
váratlan lehetőségek sodródnak 
ön elé, amelyekkel érvényesítheti 
az adottságait.

Lezáratlan ügyek kerülnek előtér-
be, így kénytelen lesz kompro-
misszumot kötni. Bármit is tesz, 
tartsa meg az önbecsülését, és ne 
alázkodjék meg! 

Vessen be újszerű módszereket 
a kihívások legyőzésére! Minden 
lépése előtt dokumentálódjék, majd 
használja fel a szakmai tudását, 
tapasztalatait!

Hatalmas lendülettel áll neki a te-
endőinek. Ha lehet, úgy használja 
ki az önben lévő energiákat, hogy 
mindenki a környezetében elége-
dett legyen!

Ne aprózza fel az energiáit, és 
ossza be okosan az idejét! Ha meg-
próbál mindenkinek megfelelni, 
könnyedén hátrányba sodorhatja a 
célkitűzéseit!

Tartson ki a céljai mellett még ak-
kor is, hogy ha nem minden alakul 
a tervei szerint. Vonuljon a háttér-
be, és keressen új megoldásokat a 
problémákra!

Csak úgy lesz képes odafigyelni a 
munkájára, ha feloszlatja az önben 
lévő feszültséget. Tegye félre a 
makacsságát, és fogadjon el min-
den segítséget!
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Horoszkóp

Ikrek 

Köszöntő
Köszöntjük Zsuzsanna és Ti-
borc nevű olvasóinkat, valamint 
mindazokat, akik ezen a napon 
ünneplik születésnapjukat.
Szombaton a Klára, vasárnap 
az Ipoly nevűek ünneplik név-
napjukat.

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       4,5750
 Dollár      3,9057
 100 forint  1,4986

Ma nappal
Holnap

hajnalban

31° 15°

Időjárás

5/40 26  16  12  22  19  6

JOKER
Noroc Plus

Super Noroc

33  19  13  39  34  11
8  8  8  3  9  6 

0  3  8  3  1  4

6/49 16  14  7  47  21  27
Noroc 0  8  7  7  0  9  1

Lottó

Egy helyen szinte minden!

Apróhirdetés

Színes mindennapok

Olvasói vélemény

Keresse a kakast!

Művelődés

Aktuális

Gazdavilág

Gyászjelentő

Horoszkóp

Fórum

Megemlékezés

Egészségünkre

Sport

Csíkszék napilapja

SZEMÉSZETI
RENDELÉSEK

TULIPÁN áruház (oldalsó bejárat)

Decemberi forradalom utca 3. szám

dr. Lozsádi Zsuzsanna
dr. Kedves Hanga 

0741–100393

0755–088373




