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Ha külföldről hazajön az ember, az az érzése, mintha süketek, vakok, anal-
fabéták országába érkezne. Rengeteg a gyorshajtó az utakon és a városok-
ban, sok a baleset az ittas sofőrök miatt, mindenki oda parkolja az autóját, 
ahová kedve van, nem veszik figyelembe a mozgássérülteket, a gyalogosokat, 
bicikliseket és a zöldövezeteket. Amíg külföldön szélesítik az utakat a váro-
sokban, addig Csíkszeredában hobbiszinten szűkítik. Legutóbb mindez a 
zsögödi főúton sikerült, az ott lakók egy része pedig annyira kényelmes, hogy 
éjjel-nappal az úttesten hagyja az autóját, lefoglalva így egy egész közlekedé-
si sávot, ugyanakkor balesetveszélyessé téve a közlekedést. Külföldön ezért 
súlyos büntetést adnak, ha kell az autót is elszállítják. Javaslom, hogy az il-
letékesek helyezzenek ki parkolást tiltó táblát, és ha ez sem használ, akkor a 
közlekedési rendőrök bírságoljanak. Láthatjuk, hogy a sok leszűkített utca és 
a megnövekedett autószám miatt lett ennyire zsúfolt a közlekedés.
Róbert

Igaza van Silló úrnak a minapi SMS kapcsán, szerintem is a munkaadók 
kellene megéljenek ennyi pénzből. 
Ismeretlen

Meg szeretném kérdezni a csíkszeredai kórház vezetőségét, hogy mikor 
áll szándékukban kiadni a vakációs jegyeket? A tanügyben ugyanis mind-
járt kapják a következőt, a kórházi alkalmazottak pedig ismét csak az 
ígéretekkel maradnak. 
Egy kórházi alkalmazott

G. B.-nek üzenem, igaza van. Adják a szemeteszsákokat falun egy 
hónapra, de az nem elég. Én mindig 240 literes zsákot teszek ki minden-
féle nejlonnal és műanyaggal megrakva. 
Egy szelektíven gyűjtő becsületes

Az Eco Csik Kft., valamint a csíkszeredai városvezetés figyelmébe aján-
lom az utcai szemetesek kiegészítését, pótlását, ugyanis egyre több tűnik 
el, és egyre szemetesebb a város.
Kinga

A csíkszeredai Müller László utcát a 
napokban megfestették az utászok, 
de a gödrök ott maradtak. Jó lenne 
betömni azokat. (A képen az egyik 
méretes gödör látható.)
G. F.

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: 
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Áronka faggatja az édesanyját:
– Édesanyám, édesapám vadászni 
is volt, amikor elvette magát?
– Honnét veszed ezt, édes fiam?
– Mert tegnap azt mondta, hogy 
amikor magát elvette, ... (poén a re-
jtvényben)

Érdeklődés

#vélemények  #hírek

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

Véleményét elküldheti

Valutaváltó

 Euró       4,6369
 Dollár      4,0046
 100 forint 1,4115

Libidári-túra
A csíkszeredai Gentiana Termé-
szetjáró Egyesület szeptember 
9-én, vasárnap a Csíki-hava-
sokba szervez túrát. Útvonal: 
Csíkszereda – Kígyós-puszta – 

Libidári-domb – Somlyó-patak 
völgye – Csíkszereda. Indulás 
vasárnap reggel kilenc órakor a 
csíkszeredai Hargita Vendégváró 
épülete elől. A résztvevőket arra 
kérik, hogy szombat este kilenc 
óráig jelentkezzenek be a túrára a 
0745-107618-as telefonszámon. 

Bérletvásárlási 
lehetőség
Szeptember 15-ig lehet bérletet 
váltani a Csíki Játékszín követke-
ző évadára, amelynek reper-
toárján prózai, zenés, magyar 
és világirodalmi mű egyaránt 
megtalálható. A csíkszeredai 
színházbérlet négy vagy öt nagy-
színpadi előadásra érvényes, és 
14 éven felülieknek ajánlott. Az 
öt előadásos felnőttbérletek 100 
lejbe kerülnek, nyugdíjasok és 
diákok kedvezménnyel, 65 lejért 
válthatják ki. A premierekre ér-
vényes Bánk bán bérlet 125 lejbe 
kerül. A négy előadásos bérletek 
80 lejért vásárolhatók, nyugdí-
jas- és diákkedvezménnyel 50 
lejért. A színház mecénási köre a 
450 lejes áron megvásárolt bér-
lettel támogathatja az előadások 
létrejöttét. Bérletek válthatók a 
színház jegypénztárában mun-
kanapokon 10-13 és 17-19 óra 
között. Telefon: 0266-314472.

Ember az 
embertelenségben
A nyárádszeredai Bekecs 
Néptáncszínház az Ember 
az embertelenségben című 
produkciójával vendégszerepel 
szeptember 21-én és 25-én este 
hét órától a Csíki Játékszínben. 
Az előadásban a nyárádmenti 
táncegyüttes az elmúlt 100 év 
történelmi eseményeit dolgozza 
fel táncszínházi eszközökkel. A 
jegyek 25 lejbe, diákoknak és 
nyugdíjasoknak kedvezménnyel 
15 lejbe kerülnek. A jegyeket a 
Csíki Mozi épületében található 
jegyirodából lehet megvásá-
rolni, munkanapokon 9-11 és 
15-17 óra között, illetve majd a 
bilete.ro online jegyvásárlási 
rendszerben.

Holt költők társasága
A veszprémi Petőfi Színház 
szeptember 17-én és 18-án a 
Csíki Játékszínben vendégsze-
repel a Holt költők társasága 
című előadásával. Csíkszere-
dában hétfőn 20 órai kezdet-
tel, kedden 19 órától tekint-
hető meg az előadás. Jegyek 
elővételben a Csíki Játékszín 
jegypénztárában kaphatók, 
20 lejes áron. Helyfoglalásra 
a 0266-314472-es, valamint a 
0751-039026-os telefonszámo-
kon van lehetőség.

• RÖVIDEN

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk  a hiányzó számokat, 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.
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