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Csíkszeredában a Brassói úton a gyalogosok annyira ki vannak 
szolgáltatva a megnövekedett forgalomnak, hogy az elmúlt két 
hétben a késő délutáni órákban (már korán sötétedik) csalá-
dom két tagját, aztán jómagamat is szinte elsodortak, mindhá-
rom esetben hargitai rendszámú autó. A fekvőrendőr lelassítaná 
az autók sebességét, de nem tudom, főútra helyeznének-e ilyet. 
De a fényjelzés mindenképpen elkelne. Másfél évvel ezelőtt egy 
idősebb autóvezető szaladt szinte belénk furgonnal (elemista 
rokon gyerekekkel voltam), aztán megállt és bocsánatot kért, 
hogy nem látta (?) az átjárót. Szintén Hargita megyei volt. Egy 
újabb balesetnek kell történnie a Brassói út és a Jégpálya utca 
sarkán, nem feltétlenül rendőr-elkövetőkkel, hogy változzon 
valami? De mi? Javasoljanak!

Tímea

Tisztelt istállószag miatt panaszkodók! Amíg ezelőtt 40 vagy 50 
évvel faluhelyen mindenki gazdálkodott, addig nem zavart senkit 
az istállószag. De amióta fogyasztjuk a külföldiek romlott ételét, 
azóta mindenkit zavar.

T. D. 

Vajon miért nincs válasz az RMDSZ részéről a Bukaresti Rádió 
magyar adása szónokainak immár rendszeresen elhangzó 
pocskondiázására, amit a magyar kormányra, sőt, legutóbb 
névre szólóan Kelemen Hunor elnök úrra mint úgymond Orbán 
politikájának kiszolgálójára zúdítanak?

Orbán Albert

Nappal mérik a gyorshajtókat, és büntetik, de sötétedés után 
gyorsvonat sebességével Csíkszeredán áthaladó, farönköket 
szállító teherautókat kinek a kötelessége lenne ellenőrizni? Vagy 
rájuk nem érvényes a szabály betartása?

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.
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KÖNCZEY ELEMÉR: SZÖVEG NÉLKÜL

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
IGAZ-E?
Hát sajnos tévedtél.
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Az utcán ellibeg egy dekoratív, ifjú 
hölgy:
– Ezt a nőt szeretném még 
egyszer az ágyamba vinni – jegyzi 
meg Kohn.
– Miért, egyszer már odavitted? – 
érdeklődik Grün.
– ... (poén a rejtvényben).

Egy szép nő

Köszöntő
Köszöntjük Ambrus nevű 
olvasóinkat, valamint mindazo-
kat, akik ezen a napon ünneplik 
születésnapjukat.
Ambrus: görög eredetű, név, az 
Ambrosziosz név rövidüléséből 
származik. Jelentése: halhatatlan.

Két sofőr poharazik a bodegában. 
Bemennek a járőrök, és kérdezik:
– Maguk mit isznak?
– Pertut – jön a válasz.
– Akkor szerencséjük van, 
mert különben elvenném a 
jogosítványukat.

Vicc Képtelen összpontosítani a felada-
taira, nehezen hozza meg a szük-
séges lépéseket. Lehetőleg kerülje 
a kockázatot, és tevékenykedjék a 
háttérből!

Csak akkor változtasson a mód-
szerein, ha minden lehetőséget 
kimerített! Amennyiben kilátástalan 
szituációba kerül, konzultáljon a 
munkatársaival!

Rendkívül feszült légkörben kell 
boldogulnia, ezért próbáljon meg 
békés hangulatot teremteni maga 
körül! Használja ki diplomáciai 
adottságait!

Kiváló formában van, minden körül-
mények közt képes jó döntéseket 
hozni. Folytassa azt, amihez hozzá-
kezdett, és törekedjék magasabb 
szintre jutni!

Egy kicsit meginog az önbizalma, 
ezért lehetőleg ezúttal ne hozzon 
fontos döntéseket! A mai nap 
folyamán szánjon időt a hivatalos 
ügyintézéseire is!

Hajlamos elveszíteni a türelmét, 
ezért óvatosan lásson új feladatok-
hoz! Legyen mindig következetes, 
és keresse a nyugodt emberek 
társaságát!

Zűrös helyzetekben kell helytállnia, 
így szüksége lesz a leleményes-
ségére. Új teendőket ne vállaljon 
be, csupán a folyamatban lévőkkel 
foglalkozzék!

Az aktuális célkitűzései a társai elő-
nyére is válhatnak. Helyezzen min-
dent egy lapra, és lépjen a tettek 
mezejére! Hamarosan segítségre is 
számíthat.

Mellőzze a spontán tetteket, in-
kább koncentráljon a hosszú távú 
terveire! Szánjon időt a viszonyai-
ra, és keressen szövetségeseket a 
feladataihoz!

A mai napon nem ismer lehetetlent, 
szinte minden buktatón képes túl-
lépni. Makacssága most kifejezetten 
hasznos, de időnként próbáljon 
lassítani is.

Kisebb vita alakulhat ki Ön körül, 
ha szabad utat enged a feszültség-
nek. Maradjon higgadt, és hogy ha 
szükséges, helyezze háttérbe az 
érdekeit!

Több lehetősége nyílik arra, hogy 
megvalósítsa a terveit. Már csak 
élnie kell a kínálkozó alkalmakkal, 
illetve kamatoztatni a tudását, ta-
pasztalatait.

Kos

Mérleg

Rák

Bak

Bika

Skorpió �

Oroszlán

Vízöntő

Nyilas

Szűz

Halak

Horoszkóp

Ikrek
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       4,6321
 Dollár      3,9175
 100 forint 1,4722

Ma nappal
Holnap

hajnalban

3° -6°

Időjárás

Előfizetésért
hívjon:
0266-372370

Ajándék
a 2018-as hétköznapokra! 

Csíkszék napilapja

Hívja ügyfélszolgálatunkat

a 0266-371100-as telefonszámon.

Lepje meg szeretteit Csíki Hírlap-előfizetéssel

A csíkszeredai és madéfalvi 

Telefon: 0744–755434

csirkecomb farrésszel 

57 lej/10 kg-os csomag

I. osztályú szeletelt sertéscomb

8.8 lej/kg

alma 2.5 lej/kg

szaloncukor a legjobb árban

trappista sajt 14,95 lej/kg


