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A fogyasztóvédelem figyelmébe: van egy áruházlánc, ahol azt 
reklámozzák, hogy nem mérik az áruval együtt a csomagolópapírt, és ez 
így is van. Ellenben az előtérben működő kisebb üzletnél jó bőven mérik 
a nagyon vastag csomagolópapírt. Ha valaki kisebb mennyiséget vásárol, 
meg is lepődik azon, hogy mennyi is az annyi. A fogyasztóvédelem csak 
panasz bejelentés esetén ellenőriz? 
Egy érdeklődő

A Szécsény-patak alsó felénél lakók is olyan tiszta patakot szeretnének 
látni, mint a patak felső felénél lévők. Az utóbbi időben egyre gyakrab-
ban látni, hogy habos és szagos a patak vize. Nem ártana ha a környezet-
őrség munkatársai kiszállnának a helyszínre, és leellenőriznék, hogy a 
lakóházak szennyvízhálózatai hová folynak. 
Róbert 

Hol van a Prioripost – kérdezte a napokban valaki tőlem a csíkszeredai Kos-
suth Lajos utcában. Véletlenül tudtam, mert pár nappal korábban én is felad-
tam egy boritékot ezen a gyorspostán, hát útbaigazítottam az érdeklődőt, aki 
majdnem jó helyen kereste, a posta környékén. Igen sokszor változtatták en-
nek a postai szolgáltatásnak a helyét a megyeközpontban. Volt a Temesvári 
sugárúton, a postaépület egyik részében stb. Jelenleg annak főbejáratánál 
található, az épület földszintjén. Jó ha tudják azok – főleg az idősebbek –, 
akik még ragaszkodnak a postához, hiszen ma már sokféle, hasonló gyors-
postai szolgáltatásból lehet válogatni. Sőt a legtöbb a helyszínen veszi át a 
küldeményt, és azok is rövid idő alatt bármelyik romániai helységbe eljut-
tathatók. Ajánlatos lenne, ha a posta nem kezelné ezt az igényelt szolgál-
tatást ilyen mostohán, s legalább a postaépület ablakába, kívül elhelyezne 
egy feliratot, hogy ne kelljen keresgélni szerte a városban!
Köz-ügyes 

Utóbbi időben gyakran hallani, hogy negatív értelemben erősödik Erdély-
ben a román-magyar szeretet és barátság. Úgy gondolom, a kellemetlen 
kialakult helyzetről jó lenne beszélni azokkal a személyekkel, akik nyíltan 
diszkriminatív, soviniszta véleményekkel fenyegetik az erdélyi magyarságot, 
lázítják, hergelik azokat a románokat, akiket 1968-2000 között telepítettek 
Moldovából, Olténiából át Erdélybe. Furcsa és elítélendő, hogy az érin-
tett megyék, városok, a rendőrség, a szekus vezetők nem figyelnek fel a 
hergelésekre, mert ha elemeznék a rendellenességeket, akkor talán nem 
lenne lázítás sem. 
Nagy Béla, aki emlékszik a múltra, a bosszúra

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

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ÉRDEKLŐDÉS
– ... nagy bakot lőtt.
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Egy rendőr elmegy a másikhoz látogató-
ba, és elkezdenek beszélgetni:
– Te, Béla, a fiam olyan hülye, hogyha 
azt mondom neki, hogy nézze meg, 
hogy a sarkon vagyok-e, lemegy a tele-
fonfülkéig a sarkon, és csak akkor jön 
rá, hogy nem vagyok ott.
– Tényleg hülye a fiad, Jani! ... 
(poén a rejtvényben)

Rendőrök

#vélemények   #hírek

Viccek

0726-720418
e-mailben: csikihirlap@csiki-hirlap.ro

Véleményét elküldheti
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Lottó

Noroc Plus

Váratlan buktatókkal kell megbirkóz-
nia, így szüksége lesz a tapasztalatára, 
hogy kézben tartsa a dolgok irányí-
tását. Őrizze meg a higgadtságát!

Hivatásában szenteljen fokozott figyel-
met a feledésbe merült feladatokra! 
Merjen kockáztatni, és próbáljon meg 
újszerű módszerekhez folyamodni!

Fordulatokkal teli napra készülhet. 
Azonban bármilyen sikerrel kecsegtető 
ajánlatot kap, ne tegye kockára az elért 
sikereit! Cselekedjék megfontoltan!

Túl sok tennivalót vállal magára, emiatt 
hajlamos megfeledkezni bizonyos ígére-
teiről. Tervezze meg jobban a mai nap-
ját, rangsorolja a munkálatait!

Komoly próbatételek várnak Önre. Több 
kísértésnek lesz kitéve, és ha nem mű-
ködik az önfegyelme, könnyen negatív 
kimenetelű dolgokba keveredhet.

Mai eredményei kizárólag a következe-
tességén fognak múlni. Kerülje az elkap-
kodott lépéseket. A meglepetésszerű 
helyzeteket kezelje higgadtan!

A lezáratlan kérdések negatívan hatnak 
a kedélyére. Forduljon segítségért, még 
mielőtt a belső feszültség végérvénye-
sen átveszi Ön felett az uralmat!

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően 
mindenkivel szót ért, gond nélkül képes 
ráhangolódni a csapatmunkára. Legyen 
mindenkivel készséges!

Tele van ötletekkel, azonban mielőtt a 
tettek mezejére lép, keressen maga mel-
lé társakat, majd ütemezze be a tenniva-
lóit fontossági sorrend szerint!

Bár a tettrekészsége ezúttal nem ismer 
határokat, maradjon elővigyázatos, 
ugyanis az előnyösnek tűnő lehetőségek 
mögött komoly buktatók állhatnak.

Remekül haladnak a dolgai, minden te-
rületen megtalálja a számítását. Így jut 
energiája új projektek indítására, vala-
mint a félreértések tisztázására is.

Határozatlansága következtében most 
számos hiba csúszik a munkájába. A 
fontos döntéseit halassza el, és fedezze 
fel bizonytalanságának okait!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

























Horoszkóp
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500
560

*
Tel: 0751 79 79 14

CSÍKSZEREDA, 
A T

TULIPÁN áruház (oldalsó bejárat)

Decemberi Forradalom utca 3. szám

0741–100393

0755–088373

SZEMÉSZETI
RENDELÉSEK

dr. Lozsádi Zsuzsanna
dr. Kedves Hanga 

Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!

A napi események széles körű, átfogó ismertetése

A frissen végzett fiatalember jelent-
kezik az álláshirdetésre, majd azt 
mondja:
– Szeretném a munkámat a legalsó 
szinten kezdeni, aztán fokozatosan a 
legfelsőbb szintre kerülni.
A munkaadó higgadtan válaszol neki:
– Ez nálunk lehetetlen, mi ugyanis 
kutakat ásunk.




