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Ha visszaállítják a fizetéses parkolást Csíkszeredában, attól több lesz 
a parkolóhely? Nem, uraim! Nem a fizetéses parkolással van a baj, 
hanem a kocsik száma jóval meghaladja a helyek számát. Kérem, ne 
a fizetéses parkoláson törje a fejét, hanem azon, hogy s mint lehetne 
növelni a parkolóhelyek számát. Tisztelettel

Gy. A.

Kedves „Egy sofőr”, mit akartál ezzel megmagyarázni, mert a mű-
szerfalra kitesszük a mozgássérült jelzést, de ha az autóra mozgás-
sérült jelet festünk, akkor sem tisztelnek. Tisztelet a kivételnek. A 
nagyáruházaknálnál nincs tisztelet, sőt olyan is van, ahol a helyün-
kön eladó kocsit reklámoztak, mindenhol elfoglalják a helyünket, 
nincs tisztelet. Mit kéne tennünk?

Egy mozgássérült

Csíkszeredában a Pacsirta sétány mellett vannak az ANL-tömbházak, 
onnan induljanak a vezetőink a Suta felé. Az a senki földje, tele 2-3 
hektár szeméttel. Lehetne oda fát ültetni, öregotthont építeni, kutya-
sétáltatót létrehozni, mert mindjárt arra is szükség van. 

Egy fiatal, aki szeretné, hogy ne csak itt-ott legyen rend

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

0740-140401
e-mailben: csikihirlap@csiki-hirlap.ro

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

KÖNCZEY ELEMÉR: KÖZELJÖVŐKÉP

A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése:
EZEK A SKÓTOK!
Elvesztettem a fogkefémet.

Valutaváltó
 Euró       4,6611
 Dollár      3,7778
 100 forint  1,4988
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Csíkszék napilapja

Megy a szőke nő a könyvtárba és panaszolja:
– Ebben a könyvben sok a szereplő és kevés a történet.
– Á, akkor maga az, aki elvitte a telefonkönyvünket.

*
A parasztbácsi igyekszik a Parlamentbe. Biciklijét a falnak támasztja.
Mire az őrök:
– Bácsikám, hát nem gondolja komolyan, hogy csak úgy ide támasztja a 
biciklijét!? Hát ide politikusok járnak!
– Ne izguljon, lelakatoltam.

*
– Hogy fog kinézni Tarzan, ha nekimegy a fának?
– Torzan.
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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 rejtvényben).

Ejnye, fiam!

Köszöntő
Köszöntjük Csongor nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik ezen 
a napon ünneplik születésnapjukat.
Csongor: török eredetű régi magyar személynév, jelentése: sólyom, 
vadászmadár.

Magánéletében komoly változások 
következnek be, amit egyelőre nehezen 
tud kezelni. Őrizze meg a higgadtságát, 
csak rutinmunkákkal foglalkozzék!

Új ismeretségekre tesz szert, amelyek 
révén kissé felgyorsulnak Ön körül az 
események, a megoldatlan problémák 
pedig új megvilágításba kerülnek.

Tisztázza azon problémákat, amelyek 
felemésztik az energiáit, és ami miatt 
képtelen továbblépni! Nyíltan és őszin-
tén tudassa érveit az érintettekkel!

Használja ki azokat a lehetőségeket, 
amelyek csak rövid ideig érvényesek! 
Mindig a pillanatnyi helyzet szerint dönt-
sön, azonban ne meggondolatlanul!

Magánviszonyai jól alakulnak, ezúttal 
képes egy hullámhosszra kerülni a kör-
nyezetében élőkkel. Próbáljon meg időt 
szánni az anyagi kérdésekre is!

Rengeteg energiával és lelkesedéssel 
töltődik fel, szakmai tudását most 
nagyra értékelik. Fordítson több időt a 
személyes viszonyainak az ápolására!

Uralkodó bolygója arra ösztönzi Önt, 
hogy irányító szerepet vállaljon. Olyan 
célokat tűzzön ki maga elé, amelyekkel 
a kollégái is azonosulni tudnak!

Kis erőfeszítéssel átalakíthatja eddigi 
munkarendjét. Mérje fel a személyes 
kötelezettségeit, és ha lehet, csak koc-
kázatmentes tennivalókat vállaljon!

Hogyha teheti, halassza el a döntéseit, 
de ha erre nincs lehetősége, akkor kér-
jen gondolkodási időt, és elemezze ki a 
kényes problémákat a társaival!

Számos feladat várja ma Önt. Készít-
sen ütemtervet, és még akkor is tartsa 
magát a célkitűzéseihez, ha zavaró té-
nyezők próbálják eltéríteni az útjáról!

Hivatásában figyeljen oda minden 
részletre, és csak ezután lépjen a tettek 
mezejére! Ha sikereket akar elkönyvelni, 
keressen segítőket maga mellé!

Remekül szót ért a kollégáival, és 
hamar ráhangolódik a csapatmunkára. 
Amennyiben teheti, az esetleges kriti-
kákat tapintatosan fogalmazza meg!
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