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Kedves medvétől félő emberek, a vadak nagyon el vannak szaporodva, de ki 
tesz ellenük valamit? Ezelőtt a vágóhídról vitték nagy autókkal a csontot és 
az ételmaradékot, és a vadak nem kényszerültek be  a falvakba, városokba 
a megélhetés érdekében. Ők is éhesek, védik az életüket, bocsaikat. Most 
is, ha az ételmaradékot kiszállítanák az erdőkbe, nem jönnének be. Minden 
tanács oldja meg, gyűjtse össze, mert minden háznál van bőven ilyesmi, és 
akkor esély van rá, hogy nem fognak zaklatni minket, embereket.
Ismeretlen 

Tisztelt Sportklub-vezetőség és menedzsment! Azt elhiszem, hogy min-
den drágul, de azért a hokibérlethez nagyon odakanyarítottak, mert a 
nyugdíjas bérlet ára egyből 100 lejjel ugrott meg. Ennyit emelt az állam is 
a nyugdíjon, de ebből néha enni is kéne, mert éhgyomorra még szurkolni 
sem lehet. Jó, tudom, hogy nem kötelező meccsre járni, de akkor honnan 
a bevétel a csapat költségeire? Ne tegyenek minket össze a módosabbak-
kal. Semmi felújítás nem volt a csarnokban, és ugyanolyan hideg székre 
kell ülni, mint a múlt évben. 
Egy régi, hűséges székely drukker 

A múlt hónap 28-án postáztam az egyik gyorspostai szolgáltatónál egy 
csomagot Temesvárra. Azt ígérték, hogy másnap kézbesítik is. De nem így 
történt, a csomagot csak szeptember 10-én kézbesítették. Telefonos meg 
üzenetes kérdéseinkre, nagy későre, csak azt a választ kaptuk, hogy a 
temesvári ügynökök szabadságon vannak!? A tanulság, hogy mielőtt egy 
csomagot a gyorspostára teszünk, érdeklődni kell, hogy a címzett város 
ügynökei nincsenek-e szabadságon. Nem így volt ez 1896-ban, az akkori 
posta lovas futárszolgálata két nap alatt (a postai bélyegző igazolja)Gy-
imesből Bécsbe vitte a küldeményt (levelezőlapot)!! Forrás: Erőss Vilmos: 
Mesélő régi csíki képeslapok (A képeslap története, 8. oldal). Tisztelettel,
Kakucs Csaba István 

Nyugodtan átállhat mindenki más szolgáltatóhoz, mert a TV2-őt nem 
teszik vissza a Digire, Bukarestben még a telefont sem veszik fel. 
Ismeretlen

Tisztelt illetékesek! A csíkszeredai Tudor negyed lépcsőházaiból látni, 
padokat erősítenek a földbe, mások ablakai alá, és ott dohányoznak, 
isznak és hangoskodnak. Az ablakot be kell csukjam ezért a kelleme-
tlenségért, de ezzel még a zajt nem tudom kizárni. Miért vagyok annak 
kitéve, hogy szívjam mások dohányfüstjét, és hallgassam az italtól fel-
turbózott hangoskodásukat? Ha az ablakot kinyitom, egy méterről a hu-
zat a dohányfüstöt berántja. Hol vannak az erre vonatkozó törvények? Hol 
vannak, akik erre felügyelnek, akik rávesznek egyes törvényszegőket, 
hogy tiszteljék a törvényt és a törvényt tisztelő embertársukat, és meg-
tanítják, hol szabad italozni, dohányozni, hangoskodni? Ha az illetékes 
szervek nem tudnak, nem akarnak intézkedni, kénytelenek vagyunk 
jelenteni és megbírságolásukat kérni. Köszönöm!
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: 
EZEK A SKÓTOK!
– Elvesztettem a fogkefémet.

Ma nappal
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A rendőr rászól a fiára:
– Fiam, ne dohányozz, korai az 
még neked.
– De papa, te is ötödikes voltál, 
amikor elkezdtél cigarettázni!
– Igen, fiam, ... (poén a rejt-
vényben)

Ejnye, fiam!

#vélemények   #hírek

Vicc

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

Véleményét elküldheti

Valutaváltó

 Euró       4,6391
 Dollár      3,9930
 100 forint 1,4243

5/40

JOKER
Super Noroc

6/49
Noroc

36  10  26  5  13  16

32  2  20  40  41  4
4  0  9  9  6  3

1  4  6  7  2  5

42  20  3  34  31  13
9  7  6  2  2  9  3

Lottó

Noroc Plus

A mai nap nem kedvez az anyagi dol-
goknak, ezért óvakodjék a vakmerő 
lépésektől! Legyen mindenben mérték-
letes, és ne vállaljon túl sok munkát!

Hivatásában szép eredményeket érhet 
el, ha a megérzéseire támaszkodik. 
Most bátran kockáztathat, azonban 
mindig maradjon a realitások talaján!

Ma nincs meg Önben a küzdőszellem, 
ezért kerülje azokat a szituációkat, ahol 
nézeteltérés születhet! Részesítse előny-
ben a határidős teendőket!

Ne hagyja felszínre törni az indulatokat, 
ugyanis azok visszafordíthatatlan körül-
ményeket eredményezhetnek. Jobban 
teszi, ha elkerüli a társaságot.

Váratlan helyzetekre számíthat, né-
melyikhez pedig nagy szüksége lesz 
higgadtságra, hogy felül tudjon emel-
kedni a hirtelen létrejövő problémákon!

Annak ellenére, hogy rengeteget tesz a 
munkálatai érdekében, most úgy érzi, 
cseppet sem halad a tennivalóival. Pró-
báljon változtatni a módszerein!

Habár első látásra megoldhatatlannak 
tűnnek a teendői, némi segítséggel 
mégis képes lesz túllépni a buktatókon. 
Fogadja el a felkínált segítséget!

Ütemezze be a napját, haladjon az Ön ál-
tal tervezett úton. Amennyiben válaszút 
elé kerül, hagyja, hogy mások tereljék 
Önt a megfelelő irányba!

Találja meg a belső egyensúlyát, és te-
remtsen harmóniát a környezetében! 
Maradjon körültekintő, a döntéshozata-
lok előtt pedig mindig mérlegeljen!

Holtpontra kerülnek a célkitűzései. 
Tegye félre az önfejűségét, és kössön 
kompromisszumot, csupán ekként lesz 
esélye eredményeket elkönyvelni.

Fektesse a hangsúlyt azon kihívásokra, 
amelyeket eddig mindig elkerült! Marad-
jon objektív, lehetőleg ne veszítse szem 
elől a többi célkitűzéseit se!

Kissé szétszórt a viselkedése, így a mai 
eredményei azon múlnak, miként tudja a 
helyes irányba terelni a feladatait. Ossza 
be okosan az energiáit!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

























Horoszkóp

139
148
165
189
215
254

270
285
315
325
360
400

260
270
289
300
320
350

350
400
430
460
500
560

*
Tel: 0751 79 79 14

CSÍKSZEREDA, 
A T

TULIPÁN áruház (oldalsó bejárat)

Decemberi Forradalom utca 3. szám

0741–100393

0755–088373

SZEMÉSZETI
RENDELÉSEK

dr. Lozsádi Zsuzsanna
dr. Kedves Hanga 

A falusi tolvaj lopott tyúkot visz haza. 
Az anyósa megfőzi, és föltálalja ebédre:
– Te vegyél először! – biztatja a vő 
az anyósát.
– De bizony te légy az első, hisz te 
vagy a kenyérkereső.
– Nem, ez nem számít! – válaszolja a 
vő. – Akitől a tyúkot loptam, azt kiáltot-
ta utánam, hogy: „Fulladjon meg, aki 
először eszik belőle!” Hát csak kezdd 
meg te, mama!




