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Véleményét elküldheti

AKTUALIZÁLT SZETT KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Tisztelettel szeretném megkérdezni az illetékeseket, hogy azon szülők, 

akiknek nincs nagymama és nagytata, aki ügyeljen a gyere kekre, és kény-

telenek dolgozni, hogy el tudják tartani a családot, mitévők legyenek, ha 

a napközi nem tud működni az oltatlan alkalmazottak miatt? Ugyanakkor 

érdeklődni szeretnék, hogy milyen alapon (mert ne fogjunk mindent a 

járványra) kell a gyerekeket 16 óráig elhozni a napköziből, mikor a szülők 

nagy többsége 17, illetve 18 óráig dolgozik? Úgy néz ki, hogy ezen in-

tézmények nincsenek tisztelettel a dolgozó szülők iránt. Tisztelettel,

Egy kíváncsi szülő 

Tisztelt csíkszeredai városvezetők! Mi, a Márton Áron és Kossuth utca lakói 

szomorúan tapasztaljuk, hogy a városunk központi útjaiból gyorsforgalmi utat 

alakítottak ki. Úgy látjuk, nem a forgalom csökkentése a fő cél a városközpont-

ban, hanem a parkolóhelyek további fenntartása, igazolja az a tény is, hogy 

a fenntartható mobilitási-beruházási tervből kimaradt ez a fontos tennivaló. 

Miért maradt ki? Minden tervezett átépítés szükséges, de ami a csíkszeredai 

központ útjai nak autós forgalmát illeti, az nem a 21. század vívmányaira vall. 

Továbbá miért van az, hogy az egyik központi utcában többször is összegyűjtik 

a fale veleket, takarítanak, a másikban nem, de az adó ugyanaz?

Egy ott lakó

Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közölhető nyelven íród-

tak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmé re érdemesek. Szerkesztőségünk nem 

vállal felelősséget az üzenetek tartalmáért, a küldők telefonszámait nem jegyezzük. A közölt 

üzenetek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.
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Ketten beszélgetnek:

– Az én feleségem nagyon művelt. Zon-

gorázik, sokat olvas, és négy nyelven 

beszél.

A másik megértőn bólogat:

– ...! (Poén a rejtvényben.)

Barátok

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 

TEMETÉSEN
– ... de egyedül csak én táncoltam.

Időjárás

Valutaváltó

Euró 4,9485
Dollár 4,2904
100 forint 1,3746

Vicc

– Honnan tudja a vak ejtőernyős, hogy kö-

zeledik a föld?

– ?

– Lazul a kutya póráza.

Csíkszereda

14° / 7°

Gyergyószentmiklós

13° / 5°

Marosvásárhely

12° / 5°

Székelyudvarhely

13° / 7°

40, 1, 37, 35, 10, 39

14, 42, 13, 40, 3  +8

2 8 1 1 5 4

6 0 2 6 4 6

19, 8, 14, 48, 37, 40

2 7 5 6 1 5 4

Lottó

» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium- 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, belső 
párkányok;
» rovarhálók.
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