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Megkérjük a szépvízi polgármesteri hivatalt, hogy javíttassa meg 
a  közvilágítást a község területén. Borzsova és Szentmiklós is 
Szépvízhez tartozik. Még a káposztavágás előtt. Köszönjük

Ingázók

Csíkszereda központjában, a református templommal szemben 
van egy bank. A mellette lévő járdák süllyednek, a pár négyzetmé-
ter zöldövezet tele szeméttel. Rontja a városképet.

Ismeretlen

Borboly úr! Mi ez a nagy csend a csicsói reptér körül? Lesz va-
lami belőle?

Ismeretlen

Most már látom, hogy a csíkszeredai vasúti felüljárónál is kiraktak 
egy tiltó táblát a kamionok kitiltására a Villanytelep utca északi 
részéből. Most csak az a kérdés, ki fogja betartatni? Ez a forgalmi 
rendőrség dolga lenne!

Guszti 

Kérjük a rendőröket, hogy magyarázzák el az iskolákban a 18 
éven aluliaknak, a bicikliseknek, hogyan kell közlekedni, melyek 
a szabályok. Ugratnak át a gyalogátjáróknál, nagy sebességgel a 
látatlanból megjelennek, ott se szállnak le a kerékpárról, ahol le 
kellene. Biciklizés közben telefonálnak és zenét hallgatnak – ve-
szélyeztetve gyalogost és járművezetőt egyaránt. Amíg nem késő, 
amíg nem lesz egy súlyos kerékpáros baleset.

Anna néni

Kell is tej és kifli a diákoknak... A csíkszeredai Petőfi Sándor Általános 
Iskolában az ablakon dobálták ki ottjártamkor, kiszakadt a doboz, 
és folyt le a tej az ablakpárkányon és a falon a sportpályák felől a 
földszinten. Remélem, a tanítók, tanárok olvassák, és szólnak a gye-
rekeknek, hogy ha nem kell, ott kell hagyni, másnak még jól jöhet! 

Ismeretlen

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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Csíki Hírlap  2017. október 13–15., péntek–vasárnap

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

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

KÖNCZEY ELEMÉR: NAGY HAL

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
MÁR RÉGEN...
... tábornoknak érzem magam.

ÚSZÓ-
SELEJTEZŐ

SUGÁR

VONULNI
KEZD!

MAGAD

SPANYOL,
TÖRÖK

NAPSZAK

KALUGA
FOLYÓJA

KERESZTÜL

CIPŐ-
TISZTÍTÓ
ESZKÖZ

ÚJ EZÜST

A MÁJUSI ...
ARANYAT

ÉR

A, A, A, A!

POTTYANT
FÉRFIAK
MEGSZÓ-

LÍTÁSA

SZINTÉN

VIDÉK

RUHÁT
KÉSZÍT

ÁRJEGYZÉK

ERŐS
MADÁR!

IDŐS
EMBERRE
JELLEMZŐ

FILC

HÁLAADÁS
RÉSZE!

A TETEJÉRE
TESZ 1

2

GLÉDA

MORAJLIK

KELVIN

ZSOKÉ

FIATALSÁG

APRÓ

– Na, sikerült tejet fejned, Katika? – 
kérdi a városi vendég kislányt 
Tóth úr.
– Igen, Jani bácsi. Olyan érdekes 
volt, hogy szeretném, ha megitatná 
a tehénnel a fél veder tejet, mert ... 
(poén a rejtvényben).

Érdekes volt!

Eseménydús napnak néz elébe. 
Számos fontos megbeszélésre 
készülhet, a megoldásra váró 
feladataiban pedig gyökeres válto-
zásokra számíthat.

Hivatásában váratlan fordulatok kö-
vetkeznek be, ezért lehetőleg ne ve-
gyen részt új kezdeményezésekben! 
Próbálja meg kerülni a kockázatos 
szituációkat!

Gyakorlati teendők várnak ma ön-
re. Terjessze ki a figyelmét a rész-
letekre, ossza be az idejét, nehogy 
egymást keresztező programokat 
szervezzen!

Őrizze meg a nyugalmát, és álljon ki 
a döntései mellett! Avassa be a ter-
veibe a megbízhatóbb társait, de ne 
engedje, hogy letérítsék az útjáról!

Tekintsen előre, és ne pazarolja az 
idejét arra, hogy bűnbakokat ke-
ressen a korábban megélt kudar-
caiért! Koncentráljon a feladatai 
véglegesítésére!

Maradjon megfontolt, ne engedje, 
hogy bárki keresztülhúzza a számí-
tásait! Igyekezzék elűzni a negatív 
energiákat, és alkalmazkodjék a 
helyzetekhez!

Ezúttal számos nehézséggel kell 
megküzdenie, és arra kényszerül, 
hogy újszerű módszerekhez folya-
modjék. Használja fel a szakmai 
tapasztalatait!

Bárhogy is alakul a napja, vigye 
végig mindazt, amibe belekezdett, 
az adott szavát pedig tartsa be 
akkor is, ha menet közben elveszíti 
a lelkesedését!

A magánéleti gondjai állandó 
bizonytalanságot eredményeznek 
önnek, és kihatnak a tevékenysé-
geire is. Mielőbb járjon a végére a 
problémáknak!

Kicsúszik az irányítás a kezéből, az 
aktuális ügyletei pedig holtvá-
gányra sodródnak. Legyen alkal-
mazkodó, és keressen alternatív 
megoldásokat!

Munkahelyén olyan előnyös 
körülmények adódnak, amelyek 
hatalmas előrelépést jelentenek 
önnek szakmai téren. Éljen ezen 
lehetőségekkel!

Óvakodjék a vitáktól, tartsa távol 
magát mások magánügyeitől! 
Inkább keressen kihívást jelentő 
tennivalókat, és vigyen újítást a 
munkálataiba!

Kos

Mérleg

Rák

Bak

Bika

Skorpió  

Oroszlán

Vízöntő

Nyilas

Szűz

Halak

Horoszkóp

Ikrek

Köszöntő
Köszöntjük Ede és Kálmán 
nevű olvasóinkat, valamint 
mindazokat, akik ezen a napon 
ünneplik születésnapjukat.
Szombaton a Helén, vasár-
nap a Teréz nevűek ünneplik 
névnapjukat.

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       4,5915
 Dollár      3,8732
 100 forint  1,4847

Ma nappal
Holnap

hajnalban

14° 5°

Időjárás

0742 077 997
Programálás:

SZEMÉSZETI
RENDELÉSEK

TULIPÁN áruház (oldalsó bejárat)

Decemberi Forradalom utca 3. szám

dr. Lozsádi Zsuzsanna
dr. Kedves Hanga 

0741–100393

0755–088373




