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KÖNCZEY ELEMÉR: SZÖVEG NÉLKÜL

Csíkszeredában a Gál Sándor-szobor melletti körparkolóban levő kom-
munista beton kukák hetek óta nem voltak ürítve, és nagyon ronda a 
látvány. Tudom, nem ezt a célt szolgálják, de sokan úgy is oda dobják 
a szemetet… De nagyon rég nem látni sepregetést, szemétszedést a 
közterületeken…
Lakó

Jövőre, előreláthatólag 2019. április végéig eltűnnek a bádoggarázsok 
a megyeszékhelyen. Addig is még lehet azon morfondírozni, hogy ez 
kinek jó és kinek nem. Nyilván azoknak nem jó, akik erre valamikor/
valahogy szert tettek. Aztán sok mindennek lehet/lehetett használni. 
Pótgarázsnak – mellette/környékén parkolták a járművet, (autókarban-
tartó, asztalos stb.) – műhelynek, raktárnak, lomtárnak, sőt kereskedel-
mi célra is (pl. az e gyik, a Müller László utcában lévőben zöldségüzletet 
működtetnek). Akinek pedig nincs még ilyen garázsa sem, az szeretné, ha 
lenne, azonban a város fejlődése, és ezen belül a forgalomé, valamint a 
járművek számának i lyenszerű megnövekedése már megkövetelte ezt az 
önkormányzati döntést. Le kell bontani valamennyit. Jelenlétük – sok he-
lyen – zavarta a forgalmat is (pl. az útkereszteződésekben nincs kilátás). 
Ugyanakkor nagyban rontják/rontották a város arculatát, imázsát. Hát 
még hat hónapig lehet ezen-ezeken gondolkodni. 
Ismeretlen

Ajánlom elolvasásra Benedek Elek: Ne bántsd a fát! című művét annak a 
hölgynek, aki Csíkszeredában, a Villanytelep utca 5A tömbház előtt kör-
bevágta egy fenyőfacsemete törzsét, és az kiszáradt. Ez a viselkedés nem 
egy felnőtt emberre vall.
Ismeretlen 

Megkérdezzük Csíkkozmás polgármesterét, hogy ígéretének mikor tesz 
eleget? Mert választás előtt házról házra járt, hogy válasszuk őt, de 
most hiába mennek panasszal a község lakói, mert csak ígér, és nem 
tesz semmit. Tisztelettel
A lakosság nevében

Mikor tanulják meg a gépjárművezetői engedéllyel rendelkező személy-
ek, hogy amikor vezetünk, nem iszunk? És amikor iszunk, akkor nem 
vezetünk. Soha nem kellene visszaadni a vezetői engedélyt a szóban 
forgó szemé lyeknek, mert soha nem tanulják meg a szabályt. (Van rá már 
rengeteg példa, sokan haltak meg ártatlanul, mert pénzes ittas sofőrök 
visszakapták a könyvüket). 
Ismeretlen

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: 
LOHOLÁS KÖZBEN...
– ... ... ilyen éhes se szeretnék lenni.
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Kovács bekopogtat az igazgató 
irodájába, és szerényen eléáll:
– Főnök úr, ma van a 25. évforduló-
ja annak, hogy a cég szolgálatában 
állok.
Mire a főnök:
– Jól van, akkor  ... (poén a rejt-
vényben)

Jó főnök...

#vélemények  #hírek

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

Véleményét elküldheti

Valutaváltó

 Euró       4,6628
 Dollár      4,0590
 100 forint 1,4349

Áramszünet
Betervezett javítások miatt 
október 15-én 8 és 16 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás 
Csíkpálfalván az 1-52., 120., 
132-164., 170-176-os házszámok 
között, illetve Csomortánban.

Mézfesztivál 
és őszi vásár
Csíkszéki Mézfesztivált és a 
Hagyományos Termékek Őszi 
Vásárát tartják a csíkszeredai 
Szabadság téren hétvégén, ok-
tóber 12-13. között. A többéves 
hagyományra visszatekintő 
vásáron hagyományos- és helyi 
termékek, valamint méhészeti 
termékek színes kínálatából vá-
logathatnak a térre kilátogatók. 

Nők Iskolája 
a KALOT-nál
A csíkszeredai KALOT Egyesület 
október 22-től szeretettel várja 
a lányokat, nőket, asszonyokat 
a hagyományos Nők Iskolájába. 
A képzés 12 héten át minden 
hétfőn 18 órától kezdődően két-
órás interaktív foglalkozást tar-
talmaz a lelki élet, egészséges 
életmód, nevelés, gondozás, 
külső és belső megújulás, há-
ziasszonyi teendők, lakberen-
dezés, kertészkedés és egyéb 
témakörökben. Érdeklődni és 
jelentkezni a 0758840279-es 
telefonszámon vagy az iroda@
kalot.ro e-mail-címen lehet ok-
tóber 19-ig (hétköznap délelőtt 
8-12 óra között).

Lelki egészségről 
a KALOT-nál
A csíkszeredai KALOT Egyesület 
október 11-től pszichológusok, 
lelkészek, lelkigondozók vezeté-
sével újraindítja a lelki egészség 
megőrzését célzó klubtevékeny-
séget. A tevékenység 10 héten át 
tart, heti egy alkalommal kétórás 
foglalkozás keretében interaktív 
módon dolgoznak fel olyan, 
mindenki életében nehézsé-
get okozható témákat, mint a 
félelmek, stressz, sérelmek, 
kisebbségi érzés gyógyítása, 
szülői szerepek, párkapcsolati 
döntések, férfi és női identitás 
stb. A klubtevékenységeken 
előzetes bejelentkezés alapján 
lehet részt venni. Érdeklődni és 
jelentkezni a 0744580375-ös te-

lefonszámon (hétköznaponként 
8-12 óra között), vagy az iroda@
kalot.ro e-mail-címen lehet. A 
helyek száma korlátozott.

• 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

Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!

A napi események széles körű, átfogó ismertetése
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