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Véleményét elküldheti

KOROK, ESZKÖZÖK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Figyelem! Ha valaki a felmenője – az édesapja – orosz fogságban elszen-

vedett idejének a bizonyítása lehetősége felől érdeklődik Csíkszeredában, 

akkor ne a Háborút Viselt Katonák Szövetségénél (Veteranii de război) 

érdeklődjék, ahol nincs napi, állandó szolgálat, hanem a Megyei Katonai 

Központnál (Centru de recrutare), ahol állandó napi szolgálat van, s ahol ed-

dig is tisztességesen kiszolgálták a hozzájuk forduló magyar ügyfeleket is.

Veress Dávid

Tisztelt Veress Dávid, köszönöm gyors reakcióját a kérdésemre. A Nap-

sugár napköziről beszéltem, de ugyanez a helyzet a Mihail Sadoveanu 1. 

szám alatt működő bölcsődében is, két gyerekem ezeket az intézményeket 

használja. Visszatérnék az átoltottságra is a napköziben, ugyanis a 37%-os 

átoltottság miatt a napközi jelenleg nem működik. Tisztelettel,

Egy kíváncsi szülő 

A kászoni iskola-óvoda helyzete a volt doktornő hozzáállásának köszön-

hető, aki ellenezte az oltást. 

Volt 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.

Az olvasó véleménye
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A hajóskapitány leszól a fűtőnek:

– Görbe fát tegyen a tűzre, mert fordulunk!

A fűtő visszakérdez:

– ...? (Poén a rejtvényben.)

Hajón

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 

ÁLLATI...
– ... ötven lábával lépett le.

Időjárás

Valutaváltó

Euró 4,9482
Dollár 4,2688
100 forint 1,3675

Vicc

– Azért jöttem, doktor úr, hogy mindenért 

köszönetet mondjak!

– Elnézést, ön páciens vagy örökös?

*
– Min veszekszik két csiga?

– Melyiküknél legyen a házibuli.

Csíkszereda

10° / -2°

Gyergyószentmiklós

10° / -4°

Marosvásárhely

12° / -3°

Székelyudvarhely

11° / -2°

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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




