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Találtak egy kulcsköteget Debica jelzéssel Csíkszeredában, a volt 
Bulevard vendéglő belső udvarán levő garázsoknál. Átvehető az új 
Amigo üzletben.

Tibor 

Nagyon gratulálok, nem volt még ilyen, első nap kiflit kaptak a 
gyerekek az oviban, és még a minősége is jó, kedden már tej is 
volt. Köszönjük.

Ismeretlen

Több, mint egy óráig is tartó, rövid – értsd 15-17 személynyi – sor 
a Csíki Játékszín jegypénztáránál. Igen, mert aznap (azaz szep-
tember 11-én) volt az utolsó nap, amikor a régi bérletesek még 
igényelhették előző évadi (2016/2017) helyeiket. Pontosabban 
aznap, 13 óráig. No persze, ha már ott álldogáltak, hát még később 
is kiszolgálták a sorbanállókat. De miért is tartott ilyen sokáig a 
bérlet/jegyadás? Mert tőbbféle bérlet/nyilvántartó és teremrajz 
van és ismételten, újra és újra mindenhová be kell vezetni az ada-
tokat. Hát ez van: a huszonegyedik században. Hát nem lehetne 
átvenni a Magyar Állami Operaház vagy bármelyik színház infor-
matikai programját, vagy készítteteni egy hasonlót, hogy most 
már ne manuálisan kelljen adogatni-nyilvántartogatni az adatokat, 
és akárcsak a Hunyadi László című opera és A víg özvegy című 
operettből készült balettelőadás esetében – lehessen online 
jegyeket beszerezni Csíkszeredában is? 

Köz-Ügyes

Nem tudom, kinek volt az ötlete, hogy a csíkszeredai zöldség-
piacon kétirányú autós forgalmat engedélyeztek. A Nagymama 
cukrászda felől alig lehet megközelíteni a sok autó miatt a piacot. 
Bravó, polgármesteri hivatal.

Egy nyugdíjas asszony

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

Csíki Hírlap  2017. szeptember 14., csütörtök

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

KÖNCZEY ELEMÉR: START-UP NATION

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
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– Doktor úr, a férjem repülő 
csészealjnak képzeli magát. Mit 
tegyek?
– Küldje el hozzám!
– ...? (poén a rejtvényben).

Súlyos betegség

Köszöntő
Köszöntjük Szeréna és Roxá-
na nevű olvasóinkat, valamint 
mindazokat, akik ezen a napon 
ünneplik születésnapjukat.
Szeréna: latin eredetű név, 
a Szerénusz férfinév női párja. 
Jelentése: derűs, vidám.
Roxána: perzsa, görög ere-
detű név latinos formája, Nagy 
Sándor feleségének a neve volt. 
Jelentése: világos, ragyogó.

Két székely nagyokat lódít egy-
másnak. Azt mondja az egyik:
– Tudja-e, hogy a jenőfalvi 
szüreti bálon olyan verekedés 
vót, hogy aki nézte, az es hat 
hónapot kapott?
– Hallotta-e, hogy az éjjen a 
bálba olyan verekedés volt, hogy 
máma Szeredába` az ortopédián 
betonkeverővel kavarták a gip-
szet! – licitál rá a másik székely.

Vicc Kissé szétszórtan viselkedik, ennek 
fényében sikerei azon múlnak, mi-
ként tudja a helyes irányba terelni 
a tennivalóit. Ossza be okosan az 
energiáit!

Kudarcba fulladtak a célkitűzései. 
Tegye félre a makacsságát, majd 
kössön kompromisszumot, csupán 
így lesz esélye eredményeket el-
könyvelni.

Bár első látásra megoldhatatlan-
nak tűnnek a mai teendői, némi 
segítséggel képes lesz túllépni a 
nehézségeken. Fogadja el a felkínált 
támogatásokat!

Találja meg a belső egyensúlyát, és 
teremtsen harmóniát a környeze-
tében! Maradjon elővigyázatos, a 
döntéshozatalok előtt pedig mindig 
mérlegeljen!

Helyezze a hangsúlyt azon kihívá-
sokra, amelyeket eddig távolról 
elkerült! Maradjon objektív, lehe-
tőleg ne veszítse szem elől a többi 
célkitűzéseit se!

Úgy érzi, nehezen halad a felada-
taival, annak ellenére, hogy sokat 
tesz a tevékenységei érdekében. 
Próbáljon meg változtatni a munka-
módszerein!

Ezúttal nincs meg Önben a küzdő-
szellem, ezért kerülje azon szituáci-
ókat, amelynek nyomán nézetelté-
rés jöhet létre! Részesítse előnyben 
a határidős munkálatait!

Több váratlan helyzet vár ma Önre, 
némelyikhez pedig nagy szüksége 
lesz higgadtságra, hogy felül tudjon 
emelkedni a hirtelen létrejövő prob-
lémákon!

Munkahelyén szép eredményeket 
érhet el, ha az intuíciójára támasz-
kodik. Most bátran kockáztathat is, 
azonban mindig maradjon a realitá-
sok talaján!

Ütemezze be a napját, haladjon az 
Ön által tervezett úton. Amennyi-
ben válaszút elé kerül, hagyja, hogy 
mások tereljék Önt a megfelelő 
irányba!

A mai nap nem kedvez a pénzügyi 
dolgoknak, ezért kerülje el a vakme-
rő lépéseket! Legyen mindenben 
mértékletes, és ne vállaljon túl sok 
teendőt!

Ne engedje felszínre törni az indula-
tokat, ugyanis azok visszafordítha-
tatlan körülményeket eredményez-
hetnek. Jobban teszi, ha elkerüli a 
társaságot.
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Sudoku
A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számo-
kat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 
9-ig minden egyes szám, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is 
szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.

Valutaváltó
 Euró       4,5986
 Dollár      3,8421
 100 forint  1,4937
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Egy helyen szinte minden!
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