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BEST OF KÖNCZEY ELEMÉR: VALÓ VILÁG

Egy helyen szinte minden!
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Csíkszék napilapja

Tisztelt Harvíz-vezetőség! Hosszú ideje, hogy Csíkszeredában a 
Decemberi Forradalom utca 34-es számú tömbháza előtt feltört a víz. 
Többször hívtam a diszpécsert, de még mindig nem változott a hely-
zet. Ezelőtt 3-4 évvel volt javítva, tettek egy bilincset, s ezzel megol-
dották. Tudom, ha válaszolnának, azt mondanák, hogy az önök által 
felszerelt vízóra előtt van a hiba, s ez nem érinti a lakókat. A tömbhá-
zakba bejött, illetve a lakók által mért vízmennyiség soha nem talál. 
Nem a vízóra-leolvasással van a baj, hanem azzal, hogy az órák már 
régiek. Az így elfolyt vizet ki fogja megfizetni, a lakók? Tisztelettel

Silló Imre lakószövetségi elnök

„Ha bebizonyosodik, hogy a tanár tévedett, szankciókra is számíthat, 
eltilthatják a javítástól”. Ennyi, eltiltják a javítástól? Normális ország-
ban bíróságra kerülne az ügy, teljesen eltiltanák a tanügytől, plusz 
fizessen kártérítést az áldozatainak.

Házitroll

Miből gondolja a csíki illetékes, hogy nincs igény falun bankkártyás 
fizetésre? Én igenis fizetnék többször bankkártyával falun is. Persze 
tudom, ha lehetne, kasszagépet se tartanának falun, mert legtöbb 
helyen csak porfogó, ritka, hogy bármit is beüssenek, számológéppel 
összeadják, s füzetbe írjak az eladást, így persze látszólagos forgalom 
nincs, mert a nagyját feketén adják el.

Egyikvalaki

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:
A FÁRÓL NÉZVE...
... a zöldek vagy a pirosak?

Valutaváltó
 Euró       4,6587
 Dollár      3,9738
 100 forint  1,4333
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– Ugyebár a képen is láthatjátok, a 
New York-i Szabadságszobor egyik 
kezében könyvet tart, a másikban 
fáklyát. Ki tudja megmondani, mit 
jelképez a fáklya? Tessék, Móricka!
– Azt, hogy ... (poén a rejt-
vényben).

Móricka felel

Köszöntő
Köszöntjük Nóra és Lili nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik 
ezen a napon ünneplik születésnapjukat.
Nóra: az Eleonóra rövidülése, amely az arab Ellinor névből származik, 
jelentése: Isten az én világosságom.
Lili: Több névhez is köthető, a Caroline (Karolina), az Elisabeth (Er-
zsébet), a Julia (Júlia) angol és német becézőjéből is eredeztethető. A 
hasonló hangzású angol lily szó jelentése: liliom.

Két rendőr beszélget:
– Képzeld, mennyit változott a világ. Eddig tilos volt a vallásról beszélni, 
ma meg a vatikáni időjárásról beszéltek.
– Ezt meg hogy érted?
– Hát azt mondta, Pápa felett tiszta az ég!

*
– Hogy hívják a görög műszaki boltost?
– ???
– Alkatrész.

Vicc

Többfelé kell koncentrálnia, emiatt 
túlterhelt szellemileg. Ne veszítse el a 
türelmét, hallgasson a megérzéseire, 
használja a tapasztatait!

Elemezze eddigi teljesítményeit, mert 
csak így tud majd továbblépni! A mai 
napon lehetősége adódik arra is, hogy 
tisztázza a félreértéseket.

Sok energiával rendelkezik, ezért szinte 
nem ismer lehetetlent. A megnyerő 
stílusával, illetve a magabiztosságával 
kimagasló eredményeket érhet el!

Csakis Öntől függ, hogyan tudja átvé-
szelni a mai nap kihívásait. Maradjon 
elővigyázatos, fontolja meg a lépéseit, 
és kerülje az elsietett döntéseket!

Ma képes áldozatokat hozni a céljaiért, 
és hajlandó kompromisszumokat is 
kötni. Legyen mindenkivel toleráns, 
viszont őrizze meg a határozottságát!

Lehetőleg nagy figyelemmel végezze 
a teendőit, ugyanis hajlamos a hibák 
elkövetésére! Vegyen vissza kicsit a 
tempóból, és ne hajszolja túl magát!

Sok kritikában lesz része, ámde ez nem 
zökkenti ki Önt a nyugalmából. Hagyja 
figyelmen kívül a bírálatokat, és kon-
centráljon a tevékenységére!

Feszült Ön körül a légkör, de ennek az 
okát ne másokban keresse! Inkább 
gondolkodjék el, miként tudná megte-
remteni a maga egyensúlyát.

Rendszerezze a feladatait, állítson fon-
tossági sorrendet! Ezúttal számíthat 
a kollégái támogatására, így szükség 
esetén akár segítséget is elfogadhat.

Egy váratlan fordulat teljesen felborítja 
a hivatali napirendjét. Maradjon körül-
tekintő, és próbáljon meg alkalmazkod-
ni a kialakult körülményekhez!

Bár fontos döntések várnak Önre, most 
nyugodtan hallgathat az intuícióira. Bát-
ran kockáztathat is, kezdeményezései 
ezúttal eredményesek lesznek.

Ne ragaszkodjék görcsösen a korábbi 
elképzeléseihez, mert ma könnyebb 
úton is elérheti a céljait! Legyen nyitott 
a pozitív hatások befogadására!
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