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Csíkdánfalván megkérjük az illetékeseket, hogy reggel hat óráig hagyják égve 
az utcai világítást. Köszönjük
Ismeretlen

Tanácsként írnám, hogy ahhoz, hogy megvalósuljon a zöldhulladékgyűjtés, 
nem csupán a komposztálható szemétnek kellene kirakni tárolókat, hanem a 
papír, üveg, műanyag számára is, mert sok helyen hiányzik. És hiába van meg 
a jó szándék, ha nincs hova tenni.
G. B.

A tusnádfürdői gyerekek vajon mikortól lesznek biztonságban? Nem el kell 
szállítani mások területeire, hogy azok is féljenek, hanem egy kicsit gyéríteni 
kell a macikat,  mert túlszaporodtak.
Lőrincz Béla

Érdekes, leépítés van a tanügyben, de erre van személyzet, de hát az egyéni érde-
kek, azok dominálnak. A szabályok azért vannak, hogy legyen mit be nem tartani.
Feketerez

„Kívánhat-é ember többet:/ derékaljnak szülőföldet/s két cserefa tömött árnyát/
szemfedőnek.” (Kányádi Sándor: T.Á. sírjára). Kérdezem. S válaszolok is rá: 
igen, kívánhat. Kívánhatja, hogy Tamási utódjai, leszármazottai úgy gyűljenek 
össze minden alkalommal – még ezer, sőt több ezer év múlva is, és úgy ünnepel-
jenek, mint tették nemrégiben a 18. Szenes Napok alkalmával. Amikor: „tízez-
reket csábított a Kalonda-tetőre a Farkaslaki Szenes Napok programkavalkád-
ja... Mintegy húszezer ember látogatott ki hétvégén a Kalonda-tetőre, ahol a 
sportvetélkedők, kulturális műsorok és lovas bemutató mellett magyarországi 
és helyi zenekarok koncertjeit is élvezhették a farkaslaki Szenes Napok része-
ként. A legnagyobb tömeg talán a szombat esti Rúzsa Magdi-koncerten volt” 
–  olvasható a Székelyhonon, amelyen – a helyszíni bemondó szerint – mintegy 
11 ezer résztvevő (öreg és fiatal) dúdolt, énekelt, tapsolt a kedvenc énekesnek. 
Csak gratulálni tudok a szervezőknek ezért a – programokat záró – koncer-
tért, amely a rendezvénysorozat fénypontja volt. A több ezer személygépkocsit 
szerencsére négy forgalmi rendőr irányította, másképpen nem is tudom, ho-
gyan lehetett volna megközelíteni, majd elhagyni a helyszínt a Kalonda-tetőn, 
a főút két oldalán. Csak egy dolgot szeretnék megjegyezni – amire jövőben jó 
lenne jobban odafigyelni, egy kicsivel több rendezést belevinni a helyszínre 
érkező járművek parkolásának helyére, hogy a főút menti parkolónak szolgáló 
területet kissé egyengessék el. Ugyanakkor jó lenne valamilyen, legalább ka-
vicsos, bekötőutakat készíteni, kijelölni a parkolókat, és elkelne valamilyen 
közvilágítás is. Akkor nem lenne – a koncertek végére – egyszínű, szürke (po-
ros) minden jármű, és sokkal gördülékenyebben menne a parkolás és az onnan 
való eltávozás. Visszatérve a Rúzsa-koncertre. Gratulálok a szervezőknek, hogy 
meghívták és – külön – a kitűnő énekesnek, hogy elfogadta, és ezúttal is bi-
zonyította – ha még kellett? –, hogy ha valamilyen nagyot álmodunk, és azt meg 
akarjuk valósítani, akkor annak nem szabhat határt semmilyen akadály. Lám, 
honnan indult el ő is – egy vajdasági, vidéki kisfaluból, Kishegyesről –, s most 
itt van, „csillagösvényeken” járja a világot zenészcsapatával. Saját dalainak, 
szerzeményeinek előadása közben mondta (Sebő Ferenc után): „A hagyományt 
nem ápolni kell, hisz nem beteg, nem is őrizni, mert nem rab. Hagyományaink 
csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket.” Hát ebben tökéletesen 
igaza/igazuk van. Hadd fejezzem be egy Ady idézettel: „..Akarom, mert ez bús 
merészség,/Akarom, mert világ csodája:/Valaki az Értől indul el/S befut a 
szent, nagy Oceánba” (Az Értől az Oceánig). Hiszen Rúzsa Magdi (Máté Péter-dí-
jas magyar énekesnő) is a nagy költő nyomdokán indult el (kisfaluja, Ady Endre 
nevét viselő, iskolájában tanult), és befutott a „szent, nagy Óceánba”.
Köz-ügyes

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: 
DOHÁNYOZNAK?
– Akkor kigyulladt az istállód.
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Pistike boldogan újságolja a mamá-
jának:
– Mama, képzeld, azt tanultuk ma 
az iskolában, hogy minden harma-
dik gyerek, aki a világra jön, kínai.
– És most minek örülsz úgy?
– Annak, hogy a ... (poén a rejt-
vényben)

Azt tanulta...

#vélemények #hírek

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

Véleményét elküldheti

Valutaváltó

 Euró       4,6321
 Dollár      4,0051
 100 forint 1,4138

Ember az 
embertelenségben
A nyárádszeredai Bekecs 
Néptáncszínház az Ember 
az embertelenségben című 
produkciójával vendégszerepel 
szeptember 21-én és 25-én este 
hét órától a Csíki Játékszínben. 
Az előadásban a nyárádmenti 
táncegyüttes az elmúlt 100 év 
történelmi eseményeit dolgozza 
fel táncszínházi eszközökkel. A 
jegyek 25 lejbe, diákoknak és 
nyugdíjasoknak kedvezménnyel 
15 lejbe kerülnek. A jegyeket a 
Csíki Mozi épületében található 
jegyirodából lehet megvásá-
rolni, munkanapokon 9-11 és 
15-17 óra között, illetve majd a 
bilete.ro online jegyvásárlási 
rendszerben.

Görbe György 
kiállítása
55 Triptichon címmel nyílik kiál-
lítása a csíkszeredai születésű 
Görbe György fotóművésznek a 
csíkszeredai Megyeháza Galéri-
ában, pénteken délután hat óra-
kor. Görbe György elmondása 
szerint 38 évvel ezelőtt kezdett 
ismerkedni a fotózással, amikor 
megkapta első készülékét édes-
apjától. 1987 óta tagja a Prisma 
Fotóklubnak. „Ha elmegyek 
fotózni ki a természetbe, a vá-
rosba, vagy épp egy idős bácsi, 
néni portréját örökítem meg, azt 
a saját kedvtelésemre teszem. 
Ha a barátaim, fotóstársaim 
elismerően nyilatkoznak a fény-
képeimről, az nekem  elégtétel. 
Időközönként nemcsak a közeli 
ismerőseimnek, hanem a nag 
yobb közönségnek is megmu-
tatom az összegyűlt anyagot. 
Ilyen ez a mostani egyéni 
kiállításom is” – olvasható a 
fotós vallomása a megyei ön-
kormányzat sajtószolgálatának 
közleményében. 

Holt költők társasága
A veszprémi Petőfi Színház 
szeptember 17-én és 18-án a 
Csíki Játékszínben vendégsze-
repel a Holt költők társasága 
című előadásával. Csíkszere-
dában hétfőn 20 órai kezdet-
tel, kedden 19 órától tekint-
hető meg az előadás. Jegyek 
elővételben a Csíki Játékszín 
jegypénztárában kaphatók, 
20 lejes áron. Helyfoglalásra 
a 0266-314472-es, valamint a 
0751-039026-os telefonszámo-
kon van lehetőség.

• RÖVIDEN

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk  a hiányzó számokat, hogy mind a 9 
sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 9-ig minden egyes szám, illetve a 9 
kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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