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Csütörtök este találtam egy jelentősebb pénzösszeget Csíkszeredában, a 
Santé klinika előtt a földön. Ha ismerős a refrén, és emlékszel, mekkora 
összeg hiányzik, csengess rám! Telefon: 0743-909341.
Ismeretlen

A Gyimesek fiatalsága és a középkorúak egy része is elment külföldre 
dolgozni, így a csángók nagyon fogyatkoznak. Ha néhány év elteltével, 
egy kis tőkével vissza is költöznének, milyen jövőkép áll előttük, amikor 
helyben nem változik semmi: nagyon rossz út, nehéz megközelíthetőség, 
víz, kanalizálás hiánya, rendezetlen telekviszonyok, telefonos térerő hián-
ya (főképp a Bákó megyei részen), munkahelyekről ne is beszéljünk. Is-
kolahálózat, reális esély érettségi vagy szakmai tudás megszerzésére a 
helyi iskolákból kikerült diákoknak? Hol van egy olyan megyei stratégia, 
ami hazavonzaná az 5-10 évet külföldön dolgozó fiatalt, hogy az ott össz-
espórolt néhány tízezer eurójával életet kezdjen itthon farmok kiala-
kításával, hús, tej feldolgozásával és értékesítésével, élelmiszer-terme-
léssel, turizmussal, pályázati lehetőségekkel. Ugyanakkor Hargita megye 
felelősséggel tartozik Gyimesbükk és Palánka, valamint az ezekhez tar-
tozó falvak lakosságáért is, akik ugyanúgy magyarul beszélnek, mint mi, 
otthon és közösségeikben is, sok szállal kötődnek megyénkhez, rokoni 
viszonyok, turizmus, a pünkösdi búcsú kapcsán, valamint intézményeink-
hez például egészségügyi ellátás stb.
Ismeretlen
 
Sajnos egyet kell értsek Róberttel, ugyanis ilyen szemetes és koszos soha 
nem volt városunk, Csíkszereda. Mindez nagyban tulajdonítható a várost 
takarító cégnek és az otthoni 7 évnek.
Ismeretlen

Igaza van Róbertnek a Szécseny-pataka tisztaságával kapcsolat-
ban, mert ez így lesz, amíg el nem készül a víz- és csatornahálózat. 
Szeretnénk értesítést kapni ez ügyben, már tavaly befizettük a csatla-
kozási díjat. Szeretnénk egy tiszta patakot és egy jó utat,  mert már a 
falvak is példásan elöl járnak.
Ismeretlen

Őszintén gratulálok Nagy Istvánnak Az erdei motorzajok...  című cikke 
kapcsán. Sajnálatos, hogy a hatóságok nem ebben a szellemben működnek.
P. L.

Megkezdődött az iskola, ezért a nagyon elszaporodott kóbor kutyákat 
össze kellene szedni Csíkszeredából, arra még nem kell Bukarestből 
engedélyt kérni. Veszélyt jelent a gyerekekre, felnőttekre egyaránt a 
falkába verődött ebek jelenléte. 
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

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
CSAK NYUGALOM...
– .... egyszer már sikerülnie kell.
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Az orvos megvizsgálja a fe-
leséget, majd behívja a férjet, és 
azt mondja neki:
– Uram, van egy jó hírem meg 
egy rossz. A rossz az, hogy a 
feleségének szifilisze van. A jó 
pedig az, hogy ... (poén a rejt-
vényben)

Jó és rossz

#vélemények #hírek

Viccek

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

Véleményét elküldheti

Valutaváltó

 Euró       4,6332
 Dollár      4,0019
 100 forint 1,4278

Elszaladtak 
az ütközés után
Európai úton trafált telibe 
szekeret egy személyautó 
vasárnap este az Akó-kapu 
közelében. Bár súlyosnak tűnt 
a baleset, a szekéren utazó 
közel tucatnyi személy közül 
mindössze egy nő szenvedett 
könnyebb sérüléseket.
Az ütközés az E578 jelzésű eu-
rópai út Csíkszentkirály és Csík-
szentmárton közötti szakaszán 
történt, ahol egy mezei út csat-
lakozik a főúthoz. A személya-
utó vezetője, mivel nem sérült 
meg, a kiérkező mentősöknek 
visszautasította a kórházba 
szállítást. A szekér utasai a 
karambolt követően elszaladtak. 
A tűzoltóság rohammentői így 
csak a helyszínen maradt egyik 
nőt, valamint egy kisbabát szál-
lítottak a csíkszeredai kórházba, 
de mint kiderült, az egyhónapos 
kisbabának nem esett baja, a 20 
éves nő pedig enyhe fejsérülé-
sekkel megúszta az ütközést. A 
szekér több utasa a rendőrség 
kiérkezését követően tért vissza. 
Gheorghe Filip, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője 
érdeklődésünkre elmondta, a 
balesetet a szekeres okozta, 
aki körültekintés nélkül hajtott 
ki a mezei útról a főútra. A férfi 
az alkoholszondás vizsgálat 
szerint 0,73 mg/liter légalko-
hol-koncentrációval irányította a 
szekeret. (Pinti Attila)

Túrát szerveznek
A Csíkszéki Erdélyi Kárpát 
Egyesület kétnapos túrát szervez 
a hétvégén, szeptember 14-16. 
között a Kelemen-havasok 
északi vonulatába, a Tizenkét 
Apostol sziklavilágába. Indulás 
személygépkocsikkal szeptem-
ber 14-én pénteken, 12 órakor 
Csíkszeredából, a Penny Market 
parkolójából, hazatérés vasárnap 
délután. Szállás a 12 Apostol 
panziónál lesz, sátorban vagy 
a helyek függvényében bent. 
Szombaton 6 km-es gyaloglás 
a Godzillák-, Tizenkét apostol-, 
és a Lukács-sziklákhoz (1750 m), 
estére visszatérés a panzióhoz. 
Vasárnap reggel a Kelemen-ha-
vasok legmagasabb csúcsát, a 
2100 méter magas Nagy Kövest 
(Pietrosz) célozzák meg. Túrave-
zető: Buzás Márton, telefonszá-
ma 0744-766848.

• 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.

Sudoku

A vendég dühösen panaszolja a pincérnek:
– Főúr! Ez a pörkölt gyalázatos! Azonnal hívja ide az étterem vezetőjét!
– Sajnos nem lehet, uram, ugyanis a főnök most nincs bent.
– Hát mégis hol van?
– Nos, éppen a szomszéd étteremben ebédel.

*
Autóbaleset után a forgalmi rendőr magyarázza a vezetőnek:
– Hölgyem, ha nem működik az index, akkor a kezével kell jeleznie!
– De hát jeleztem a bal kezemmel, hogy kanyarodom!
A rendőr ekkor a másik autó vezetőjéhez fordul:
– Uram, miért nem vette figyelembe a hölgy irányváltási jelzését?
– Azt hittem, csak a körömlakkot szárítja. A feleségem is mindig így csinálja.

Dr. Albert Claudiu

Csíkszereda

Iratkozni a 0754-838838-as 
és a 0729-838838-as
telefonszámokon lehet,
naponta 17-20 óra között.

UROLÓGIAI
SZAKRENDELÉS

A SANANOVA KLINIKÁN
IS RENDEL

Mária dicséretére koncerteznek
A Barozda együttes Szűz Mára dicsérete a középkor zenéjében című 
koncertet tart szeptember 18-án, kedden 20 órától a csíksomlyói 
kegytemplomban. Az együttes az évszázadokkal korábban kelet-
kezett, Szűz Máriát dicsérő dalokat ad elő, meghívottjaik pedig a 
csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola jelenlegi és volt 
tanárai. A Csíkszeredában megalakult, több évtizedes múltra vissza-
tekintő zenekar fellép még Csíkszeredán kívül Székelyudvarhelyen, 
Marosvásárhelyen és Kolozsváron is. 




