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KÖNCZEY ELEMÉR: TENDENCIA

Nyuszika telefonál a hentesnek.
– Halló! Van csirkelába?
– Igen!
– Disznófeje?
– Igen!
– Akkor nagyon ronda lehet!

*
Két sátorozó beszélget a nyári 
vihar után:
– A ti sátratokat is megrongálta a 
vihar?
– Nem tudom, még nem találtuk 
meg.

Vicc

A múlt heti csíkszeredai könyvvásárral mindenki csakis elégedett 
lehet. Az alaposan átgondolt, jól megszervezett és sikeres rendezvény 
után osztom azt a felvetést, véleményt, mely szerint Csíkszeredában 
egy második, azaz karácsony előtti könyvvásárt is meg kéne ren-
dezni. Az 1670 -ben született nagy cseh pedagógus, Johannes Amos 
Commenius írta: ,,Könyvek révén sokan lesznek tudóssá az iskolán 
kívül is, könyvek nélkül viszont senki nem lesz tudós, még az iskolá-
ban sem. ” Talán ez az örökérvényű megállapítás lehetne jelmondata 
a következő csíkszeredai könvvásárnak?

Veress Dávid

Olvasom, hogy városszépítő munkálatok folynak Csíkszeredában így 
pünkösd előtt. Jó lenne a hiányzó utcai szemeteskukákat pótolni, 
majd ezeket üríteni rendszeresen, és a földbe süllyesztett kukák 
környékét is megtisztítani, esetleg kerítéssel ellátni, hogy a szél ne 
hordja szét a szemetet.

Egy lakos

A Csíki Hírlap 2018. április 20-22., péntek-vasárnapi számában 
olvasom a Tamás József püspök úr interjúját, amely szerint ,,1997. 
március elsején szentelt az érsek úr püspökké...”. Ennek ellenére a 
szentmisék alatt segédpüspökként van emlegetve. Gyanítom, hogy a 
misekönyv szövegében elfelejtettek módosítani, s a plébános urakba 
is úgy beidegződött/rutinná vált a segédpüspök kifejezés. Ameny-
nyiben megtörtént a püspökké szentelés, a pontosság megkívánná, 
hogy úgy is legyen megjelenítve a misék bemutatása közben. Az egy 
dolog, hogy a püspök úr annál szerényebb, hogy ezt szóvá tegye, de 
a paptestvérei észre kellett volna vegyék, hogy valami nincs rendjén. 
Remélem, ezentúl a felszentelésének megfelelően fog említésre ke-
rülni. ,,Aki püspökségre vágyik, jó dolgot kíván”, olvassuk a Pál apos-
tol ihletett levelében. A püspök úr nyilatkozatából pedig az tűnik ki, 
hogy jól érezte magát a leendő fiatalok, a papságra készülők körében, 
és csak az érsek úr egy bizonyos időtávot magában foglaló meggyőző 
biztatása/ösztönzése, önbizalom erősítése nyomán vállalkozott a je-
lenlegi feladatra. Áldja meg a Jóisten egészséggel, jó fizikai erőnléttel 
és szellemi frissességgel, hogy továbbra is, még hosszú éveken át, 
tudja folytatni a felelősségteljes feladatát. Tisztelettel

Egy rá figyelő

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:
A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
AZT MONDTA...
Na látja, ez az első.

Valutaváltó
 Euró       4,6338
 Dollár      3,9251
 100 forint  1,4602
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Egy kisfiú a bátyjától:
– Mondd, miért pont villanyszerelő-
nek tanulsz? Mit csinál egy villany-
szerelő?
– Mindenféle elektromossággal kap-
csolatos problémát meg tud oldani. 
– feleli az idősebb.
– És mik azok az elektromos prob-
lémák?
– Hát minden, ... (poén a rejt-
vényben).

Miért pont annak?

Köszöntő
Köszöntjük Paszkál nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, akik ezen a 
napon ünneplik születésnapjukat.
Paszkál: a héber eredetű latin Paschalis név rövidülése. Jelentése: 
húsvéti, a nevet a húsvétkor született gyermekek kapták.

Maradjon higgadt, a konfliktusos hely-
zeteket pedig kezelje diplomatikusan! 
Olyan megoldásokkal álljon elő, ame-
lyek mindenki számára elfogadhatók!

Néhány nehézség vár Önre, ami kibil-
lenti az egyensúlyából. Fontos, hogy 
kézben tartsa az eseményeket. Legyen 
felkészült, és maradjon rugalmas!

Tele van lendülettel, így most még a 
lemaradásait is behozhatja. Azonban 
vigyázzon, mert hogyha túlpörgeti ma-
gát, könnyen felemészti az energiáit!

Kissé felhalmozódtak a teendői. Keres-
sen maga mellé segítőtársakat, mert 
ezúttal képtelen lesz egyedül megbir-
kózni az Önre váró nehézségekkel!

Kiváló szervezőképességének köszön-
hetően ma jó ütemben halad minden 
tevékenységével. Őrizze meg az éber-
ségét, és figyeljen oda a részletekre!

Önfejűen viselkedik, és hajlamos 
vitákba keveredni. Ne engedje, hogy az 
indulatai vezéreljék, ugyanis azzal kilá-
tástalan helyzetbe taszítja a munkáit!

Türelmetlensége nagymértékben 
lassítja előrehaladását. Tartsa magát 
az eredeti célkitűzéseihez, viszont igye-
kezzék a realitások talaján maradni!

Azon megbeszéléseket részesítse előny-
ben, amelyekben távol állnak egymástól 
a nézőpontok! Diplomáciai érzékének 
köszönhetően megállapodásra juthat.

Rendkívül szétszórt, így nehezen találja 
a közös hangot a környezetében élők-
kel. Mielőtt bármibe belefogna, találja 
meg bizonytalanságának okait!

Ne hagyja, hogy a váratlan események 
áthúzzák a számításait! Tekintsen ezek-
re olyan kihívásként, amelyeket a sors 
szándékosan sodort az útjába!

Komoly lépéselőnyre tehet szert, ha 
kihasználja az előnyös körülményeket. 
Szedje össze a bátorságát, változtasson 
a hozzáállásán, és kockáztasson!

Úgy érzi, hogy megoldhatatlan felada-
tokba ütközött. A megoldás azonban 
egyszerűbb, mint azt Ön gondolná. 
Használja a fantáziáját és tapasztalatát!
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Tel: 0751 79 79 14

CSÍKSZEREDA, 
A T

INGYENES látásvizsgálat
és szemüvegkészítés

MÁR EGY ÓRA ALATT!
Hétköznapokon:

10-18 óra között

Piac utca 7. szám 0751–288886

REKLÁM

A csíkszeredai és madéfalvi 

Telefon: 0744–755434

csirkecomb 57 lej/10 kg-os csomag

kutyakonzerv 1240 g 3,5 lej/db

Flóraszept konyha/fürdő 8,5 lej

szeletelt sertéscomb 8,8 lej/kg

alma 2,95 lej/kg

trappista sajt 14,95 lej/kg

Tomi mosókapszula 0,69 lej/db




