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Olvasván a 2018. február 9-11. lapszám Aktuális rovatában a Fogya-
tékkal élő dolgozókat keresnek című írást, tökéletesen egyetértek 
a leírtakkal, egyszerűen elfogadhatatlan a 60-as sz. sürgősségi 
rendelet. Azzal, gondolom, sok más cégvezető sem ért egyet, hogy 
havonta nagy összeget kell a meglévő kötelezettségek mellett kifizet-
ni „handicap” adó néven, ami kész csalás, pl. a mi cégünk esetében 
4750 lej/hó, ami egy évre 57 000 lej. Ez megengedhetetlen. Persze, 
szívesebben alkalmaznánk fogyatékkal élőket – próbálkozunk is –, de 
még nem sikerült. Ez a törvényrendelet nekik is nagyon kedvezőtlen, 
még érthető lenne, ha ezt az adót a megyei fogyatékosok kapnák, 
és ezáltal ők is fejlődni tudnának. Szerintem továbbra is tüntetni kell 
ennek érdekében, és „alázattal” kérni, hogy vezessék vissza legalább 
a 2006-ból származó 448-as számú törvényt. 

Tamás Katalin, az Emer-Com Kft. gazdasági igazgatója

Miért nem lehet egy lottózót nyitni a csíkszeredai Malom negyedben, 
a volt Bingo iroda helyén, a Hargita utcában, hogy ne kelljen bekutya-
golni a város központjába? Kérjük, intézkedjenek!

Ismeretlen

Ha egy intézmény, cég, munkahelyi alkalmazás végett munkakönyvet 
is kér, helyesen jár el. Ugyanis onnan (abból) a személyzeti osztály 
tájékozódni tud, kivel is állnak szóba. Az újságon keresztüli okoskodást, 
filozofálást ezzel kapcsolatban fölöslegesnek találom. Minden személy-
zetis megbízott tudja, mi a feladata, nem az újságból fogja megtanulni. 

Cég személyzetis megbízott

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
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Véleményét elküldhetiSMS-ben:

KÖNCZEY ELEMÉR: ALAPARCULAT

A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése:
PROBLÉMA, DE NAGY...
Mit miért?!
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– Vannak olyan emberek, akik 
sportnak tekintik a horgászást. 
Mások unaloműzőnek. Én az 
idegeim megnyugtatásáért hor-
gászom. És ön, miért horgászik?
– ... (poén a rejtvényben).

A tó partján

Köszöntő
Köszöntjük Linda és Ella nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik 
ezen a napon ünneplik születésnapjukat.
Linda: a -lind, -linde, -linda végű, összetett, germán eredetű neveknek 
az önállósult becézője (+Adelinda, Belinda, Ermelinda, Relinda). A név-
elem jelentése: hársfából készült pajzs.
Ella: Az -ella végű magyar női nevek önállósult becézője. Jelentése 
minden(ség).

Sudoku

Valutaváltó
 Euró       4,6534
 Dollár      3,7919
 100 forint  1,4915

Ma nappal
Holnap

hajnalban

3° -4°

Időjárás

Remek tempóban halad a teendőivel, 
így alkalma lesz az időigényes terveit is 
napirendre tűzni. Ha a segítségét kérik, 
legyen mindenkivel készséges!

Váratlan fordulatok teszik mozgal-
massá a napját, és bizonyos ügyeiben 
komoly lépéselőnyre tehet szert. Éljen 
a sors felkínálta lehetőségekkel!

Megpróbáltatásokban lesz része, ezért 
szüksége lesz a rátermettségére. Azon-
ban bárhogyan is cselekszik, ne tegye 
kockára a szavahihetőségét!

Nézeteltérésekbe bonyolódik. Ne en-
gedje, hogy a kialakult helyzet elrontsa 
a mai napját! Maradjon nyugodt, és 
próbálja megtartani a tárgyilagosságát!

Ezúttal ne fogadjon el mindent felté-
telek nélkül, hanem inkább nézzen az 
információk mögé! Magánéletében 
készüljön fel egy váratlan szituációra!

A mai napon egyedül kell megküzdenie 
az ön előtt tornyosuló feladatokkal. 
Egyetlen esélye lépést tartani a dolgok-
kal, hogy ha segítséghez folyamodik.

Könnyen végzi el a szellemi munkákat, 
a kommunikációs képessége pedig a 
csúcson van. Most előtérbe helyezheti 
a komolyabb beszélgetéseket.

Feszült hangulat uralkodik ön körül, 
ezért, ha teheti, halassza el azokat a 
tevékenységeket, amelyek odafigyelést 
vagy a kollégái segítségét igénylik!

Legyen kitartó, próbálja meg érvénye-
síteni az elképzeléseit! Cselekedjék 
következetesen, és mindvégig alkal-
mazkodjék az adott helyzetekhez!

Amennyiben képes megválni a meg-
rögzött módszereitől, közelebb kerül-
het a céljaihoz. Szép eredményeket 
érhet el, ha nyitott az új megoldásokra.

Komoly kihívás előtt áll, egy megold-
hatatlannak látszó problémával találja 
szembe magát. Őrizze meg a nyugal-
mát, tervezze meg okosan a lépéseit!

Energiaszintje kissé hullámzó, így ma 
lehetőleg kerülje a konfliktusokat! Töre-
kedjék a kompromisszumra, még akkor 
is, ha ez áldozatokat követel!

Mérleg 
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Halak 

Kos 

Horoszkóp

Az alkoholista bemegy a 
bodegába: 
– Kérek egy féldecit, mielőtt kitör 
a balhé! 
Kis idő múlva ismét odaadja a 
poharát: 
– Gyorsan még egyet, mielőtt kitör 
a balhé! 
Ez többször megismétlődik. 
Az ötödik pohár után a kocsmáros 
megkérdi: 
– De hát mikor lesz itt balhé? 
– Amikor kiderül, hogy nem 
tudok fizetni.

Vicc A csíkszeredai és madéfalvi 

Telefon: 0744–755434

csirkecomb farrésszel 
57 lej/10 kg-os csomag

I. osztályú szeletelt sertéscomb
8.8 lej/kg

alma 2.95 lej/kg

trappista sajt 14,95 lej/kg




