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Kedves B. I. ! A bírálata szerint fáj az igazság olvasása! Hogy mennyire van 
igazam, javasolom, olvassa újra el a cikket, ugyanakkor olvasson többet a 
múltunkról, történelmünkről, és akkor másképp értelmezi a gerincesség 
szót, valamint a locsogást. Még annyit, hogy a gerincesség lehet becsület-
béli, politikai stb. Emlékeztetni akarom, hogy régebb mi, erdélyi magyarok 
hányszor szavaztunk politikai nyomásra. Vagy a Trianon utáni román vezetők 
mennyire gerincesek. Nos, azért nem figyelmeztettem a szavazótábort, 
mert én csak egy nyugdíjas voltam. A leváltást sem sürgettem, csak azono-
sultam a tüntetőkkel! Lenne nekem is egy olyan kérésem, feleljen, milyen 
pártot támogat, milyen a nemzetisége, és azt az ítéletet, melynek alapján 
bebörtönöztek két kézdivásárhelyi fiatalt, milyen gerincességbe sorolja?
Nagy Béla, akinek mindig volt gerince, hogy a nevét kiírja

A lap betűzőjének figyelmébe! A büdösi nyaraló tulaj cikkét olvassa el még 
egyszer, ön rosszul értelmezte a civilizált javaslatot!
Más tulaj véleménye

Az a szomorú az egészben, hogy az Octavian Goga sétány felújítási tervét 
készítő tisztelt tervező elfelejtett egy realitást. A nagy szegénység ellenére 
mindenkinek autója van, kinek amilyenre futja... Mármost egy atyafi eldönti, 
hogy kizárjuk az autókat az adott lakóövezetből, mi lesz viszont a ,,kizárt” 
autókkal? (Kiviszik a Kossuth utcában és ott még nagyobb lesz a káosz…). 
Hasonlóan tervezték a Zsögödi Nagy Imre utcát is. Ha valaki Brassóból jön, 
és nem ismeri a járást, a ,,Centru” tábla azonnal bevezeti a belső, frissen 
felújított útra. Ott azonban kezdődik a kocsik, szekerek kerülgetése, mert 
hát a zsögödiek maguknak gondolják az utat, így ki jobb oldalt, ki bal old-
alt áll meg. A héten 12 percet kellett várják, mert egy teherautó éppen nem 
tudott két autó között elmenni, mögöttem meg 3 Prahova megyei autó a köz-
pontba akart menni, így vissza sem tudtam tolatni.
Ismeretlen

Felkérjük a csíkverebesi közbirtokosság vezetőségét, hogy minél hamarabb 
adják ki a  2017-es és 2018-as évre járó tűzifát, mert közeleg a tél, és a fának 
még száradni is kell. Milyen dolog, hogy az erdőnk mellett kell vegyük a fát? 
Kérjük, minél hamarabb intézkedjenek. Tisztelettel,
Közbirtokossági tagok

Szeretném megkérdezni az illetékes személyeket, hogy állami intézményben 
hogy lehet a bérleteket így megdrágítani?
Ismeretlen

Megkérjük a göröcsfalvi fiatalokat, hogy viselkedjenek, mert másnak 
munkába kell menni, és éjszaka 1 órakor még nem lehet aludni. Tisztelettel,
Egy ingázó

Megkérjük a Digi Tv működtetőjét, szíveskedjen visszaadni a TV2 adót. 
Tisztelettel,
Sok becsületes előfizető 

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: 
MIÉRT SÍRSZ?
... osztály látta, csak egyedül én nem.
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Kovács beszól a zsúfolt vonatfülkébe:
– Megtelt már Noé bárkája?
Mire egy hang:
– ... (poén a rejtvényben)

A vonaton

#vélemények   #hírek

Viccek

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

Véleményét elküldheti
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Kiváló a kedélyállapota, ami lehetővé te-
szi, hogy minden téren megállja a helyét. 
Érdemes a mai napon lezárni a régóta 
halogatott kötelezettségeket.

Ezúttal ne vállaljon pénzügyi kockázato-
kat, tartsa elsődleges szempontnak az 
anyagi biztonságát! Szenteljen több időt 
a személyes kapcsolataira!

Hivatásában igyekezzék eltekinteni a 
korábbi félreértésektől, illetve vitáktól! 
Koncentráljon az aktuális tevékenysége-
ire, és törekedjék a csapatmunkára!

Remek lehetőségekhez jut, de ne fe-
ledje, hogy minden a kölcsönösségen 
alapszik! Legyen kitartó, mindig alkal-
mazkodjék a kialakult helyzetekhez!

Bár lendületesen végzi a feladatait, a 
hatékonysága érdekében lehetőleg ne 
folyamodjon szokatlan megoldásokhoz! 
Maradjon a realitások talaján!

Nem találja a helyét, kollégái nehezen 
találják meg Önnel a közös hangot. 
Olyan célokat tűzzön ki maga elé, me-
lyek nem igényelnek összpontosítást!

Kissé felgyülemlenek a teendői. A kénye-
sebb munkálatokat közelítse meg egy 
más szemszögből, így talán hamarabb 
észreveszi majd a helyes utat!

Kezdeményezései jó irányba haladnak. 
A gyors helyzetfelismerésével és diplo-
máciai adottságával még a kínos szitu-
ációkon is képes lesz túllépni.

Akárhogy alakulnak a munkahelyi dol-
gai, mindig őrizze meg az önuralmát! 
Könnyen átvészelheti a kellemetlen 
helyzeteket, amennyiben nyitott marad!

Nehezen tudja leplezni az Önben tom-
boló nyugtalanságot, ezért ma kerülje 
a társaságot! Figyeljen a teendőire, és 
fedezze fel feszültségének az okát!

Haladjon a változó körülményekkel! 
Hogyha szükségesnek érzi, sajátítson 
el új ismereteket, vagy frissítse azokat, 
amelyeket régóta nem alkalmazott!

Rendkívül türelmetlen, ami akár elha-
markodott döntésekhez vezetheti Önt. 
Készítsen ütemtervet, és igyekezzék 
egyensúlyt teremteni az életvitelében!

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
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320
350

350
400
430
460
500
560

*
Tel: 0751 79 79 14

CSÍKSZEREDA, 
A T

Történelemórán a tanár megkérdi Pistikét:
– Mi a bizonyíték arra, hogy a Szahara sivatag helyén valaha tenger volt?
– Hát az, hogy az arabok még most is fürdőköpenyben járnak.

*
Egy férfi bemegy a kertészeti boltba, és azt mondja a kereskedőnek:
– Egy nagyobb méretű kerti törpét szeretnék vásárolni.
– Persze, nagy a választékunk kerti törpéből. Tekintse meg az árukészletünket, 
aztán válasszon ki egyet.
A férfi nézegeti a kiállított példányokat, majd rámutat az egyikre:
– Az a vörös képű, ronda, kövér gnóm ott a sarokban mennyibe kerül?
– Nos uram, az ott az anyósom, aki éppen alszik, de sajnos, ő nem eladó.




