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Egy idő óta (június végétől) le van zárva a 11B országút Csíkkozmás és 
Kézdivásárhely között, amelyik a Nyergestetőn és Katrosán át vezet, mert 
az esőzések miatt – a Kászon-patak elmosta az úttestet úgy a Kovászna, 
mint a Hargita megyei részen – javításokat végeznek arrafelé, Katrosa és 
Kézdiszárazpatak között. (Egyébként milyen jó lenne, ha ez alkalommal 
rendbe tudnák tenni valamennyire ezt az útszakaszt is egészen a Kászo-
nokig). Az E578-as útról, a csíkkozmási letérőnél ki van téve egy tábla, 
rajta Ocolire – kerülni felirattal, ez azonban nagyon szegényes tájékoz-
tató, hiszen ebből nem tudja meg az arra járó autós, hogy akkor mi is 
van lezárva, és merre kerüljön. Mert ugyebár, a letérő után – mintegy 50 
m-re – ott van az elágazás Lázárfalva irányába. A napokban e helységben 
jártam, és amikor visszafelé jöttem, kiérve a  11B-re, éppen szembejött 
velem egy Buzău-i rendszámú személygépkocsi, s annak vezetője megállt 
bizonytalanul, hogy akkor most mi van, merre menjen. Itt nem lehet át-
menni Kézdivásárhelyre – tudattam vele. Nem ajánlottam a 11C jelzésű, 
Sepsibükszád-Torja (Kovászna megye)  útvonalat, mert nem tudtam, hogy 
mennyire járható az az útszakasz. Egyébként jó lenne pontosabban tá-
jékoztatni a gépkocsivezetőket, ha már le kellett zárni ezt az útszakaszt!
Köz-ügyes

Nem tudom, miért olyan szemetes és elhanyagolt Csíkszeredában a 
Kossuth Lajos utca egyik része, a Márton Áron utca közelében. Mintha 
hetek óta nem takarított volna senki a járdákon és a zöldövezeteken, 
sok az eldobált szemét.
Ismeretlen

Miért fáj valakinek, ha én nem tudok beszélgetni románul Romániában, 
svédül Svédországban stb.? Jó lenne, ha valaki a kormány, tanügy részéről 
elemezné, milyen betegséget fog kapni az a polgár, aki csak az anyanyelvén 
tud társalogni?  Az tapasztalható, hogy a korrupció után nagy az etnikai ,,ter-
rorizmus” a pártpolitikában, valamint az őshonos nemzeti kisebbségeket 
illetően. Elítélendő jelenség egy vegyes nemzetiségű ,,civilizált”, demokrati-
kus országban egy nemzet polgárait törvénnyel kötelezni, hogy tanulja meg 
az ország nyelvét. Egy 2017-ben elhunyt régi barátomtól megkérdeztem, 
mennyire beszéled 30 év elteltével a svéd nyelvet? Válasz: ,,A svédek nem 
követelték hivatalosan, hogy tudjak beszélni! Nekik dolgozni kellett, végig 
rakodógépen árut szállítottam, dolgoztam! Érdekes, rövid idő után állam-
polgárságot is kaptam”. Igen, helyes volt a válasz, ugyanis egy üzemben 
munkaidő alatt, aki fizikai munkát végzett, nem dumált sehol. Akik szellemi 
munkát végeztek, azoknak a nyelvet kellett ismerni. A nyelv elsajátítására 
nem az állam kötelez! Ez egyéni logikus döntés kérdése, mert aki szellemi-
leg okul, annak lehetősége van munkahelyet változtatni, érvényesülni, jobb 
fizetéshez jutni. Rengeteg példát lehet hallani hazánk polgárairól, hogy  X.Y.  
rövid idő után komoly autót vett, szép házat épített szülőföldjén, szép-szá-
mos családja számára. Hallottam olyan román családfőről, aki a hadsereg-
ben dolgozott, de a jobb fizetésért külföldre ment dolgozni. Jelzem, a polgár 
csak románul tudott beszélni, pedig magyarok közt élt több évig! Mi volt 
az érdekesség, egy bizonyos idő után a magyar szomszédoknak magyarul 
köszönt, de a gyermekei is! Gondolom, okult, hogy ha több nyelvet ismersz, 
tisztelnek, nem néznek ferdén rád. 1950-ben Temesvárra mentem szakis-
kolába, ahol a tanáraink magyarul, románul is tanítottak, és az iskola elvég-
zése után elégé jól beszéltem a román nyelvet. A sváb mesterektől a német 
nyelvet is eltanultam, persze minden temesvári polgár hasonló módon tu-
dott társalogni anélkül, hogy kötelezték volna. Igaz az is, hogy Temesvár, 
Arad, Kolozsvár az ország legcivilizáltabb városai voltak akkor.
Nagy Béla, aki megtanult írni-olvasni is négy nyelven

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: 
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– ... nem öntől kapta.
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– Főúr, miként lehetséges, hogy 
az étlapon vagy harmincféle étel 
szerepel, de csak kelkáposztá-
juk van? – kérdi egy vendég az 
étteremben.
– Tetszik tudni – feleli a pincér 
–, ... (poén a rejtvényben)

Hogyhogy csak ez?

#vélemények #hírek

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

Véleményét elküldheti

Valutaváltó

 Euró       4,6325
 Dollár      3,9946
 100 forint 1,4272

Áramszünet
Szünetel az áramszolgáltatás 
szeptember 13-án, csütörtökön 
8-16 óra között Csíkszent-
györgy, Csíkbánkfalva, Kotor-
mány, Csíkmenaság, Újfalu és 
Pottyand területén.

Könyvbemutató 
Kászonaltízen
Balázs Lajos Nyergestető 
– A lelkiismeret ágkeresz-
tes-kopjafás temetője című 
könyvét mutatják be csütör-
tökön, szeptember 13-án a 
kászonaltízi kultúrotthonban 
délután négy órától. Az ese-
ményre minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

Elektronikai hulla-
dékot gyűjtenek
A folyó nem szemétlerakó! fel-
hívással tartanak a hétvégén 
elektronikai hulladékgyűjtést 
Szépvízen, amely részeként 
nemcsak a rég nem használt 
elektronikus eszközöket szál-
lítják el a településről, hanem 
ajándékutalványokat is adnak 
a nagyobb gépekért. Tehát aki 
szeretné, szombaton leadhatja 
eszközeit a szépvízi polgár-
mesteri hivatalnál reggel 10-17 
óra között, vagy igénybe ve-
heti a gyűjtőautó biztosította 
lehetőséget is. Az ép formában 
leadott hűtőszekrényekért, 
mélyhűtőkért, automata mosó- 
és mosogatógépekért, ruha-
szárítókért 20 lejes, míg más, 
30 kilogrammnál súlyosabb 
elektronikai készülékekért 
10 lejes ajándékutalvány jár. 
Bővebb információkért, nagy 
méretű készülékek háztól való 
elszállításáért a 0800-444 
800-as telefonszám hívható 
minden nap 9-17 óra között.

• 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.

Sudoku

TULIPÁN áruház (oldalsó bejárat)

Decemberi Forradalom utca 3. szám

0741–100393

0755–088373

SZEMÉSZETI
RENDELÉSEK

dr. Lozsádi Zsuzsanna
dr. Kedves Hanga 

Dr. Albert Claudiu

Csíkszereda

Iratkozni a 0754-838838-as 
és a 0729-838838-as
telefonszámokon lehet,
naponta 17-20 óra között.

UROLÓGIAI
SZAKRENDELÉS

A SANANOVA KLINIKÁN
IS RENDEL
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