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A múlt héten olvastam a csíkszeredai vasúti felüljáró felújításáról. 
Megkérdezném: nem lehetne teljesen lebontani, miután elkészül az új 
útszakasz a Brassói út és a Rét utca között? A szakemberek biztosan 
találnának megoldást a forgalom áthaladására (1-2 körforgalom, sorom-
pó stb.). Sokkal szebb lenne a városunk nyugati része.
Ismeretlen

Jó hír, hogy a csíkszeredai származású Horváth Anna, Kolozsvár 
volt alpolgármester asszonya ügyével kapcsolatosan a bukaresti 
legfelsőbb bíróság szerda este közölte, hogy kezdeményezi a 2006 
februárjában elrendelt nemzetbiztonsági megfigyelés titkosságának 
a feloldását. A legfelsőbb bíróság ugyanakkor elfogadta azt is, hogy 
készüljön új román fordítás a beszélgetésről. Ezek biztató dolgok, 
de ugyanakkor azt is nyilvánosságra kell hozni, hogy ki és milyen 
képesítés birtokában is fordította románra a magyarul elhangzott 
beszélgetést. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy a titkosszolgálat 
kivel fordíttatott és az sem, hogy hogyan és mit. Nemde?
Veress Dávid

Arra vagyok kíváncsi, hogy ha ez a nagy méltóságvédő betyár befejezte 
a remekművét a zászlók és a feliratok ellen, mi lesz a következő csavar 
az erdélyi magyarság ellen? Elhívnám egyhetes pityókaszedési partira, 
persze csapvíz és száraz kenyér ellenében.
Gazsi

Megkérjük Csíkszeredában a Hargita utca 11. szám alatti leégett ingat-
lan tulajdonosát, hogy tegye rendbe a helyiséget, mert szigetelik a tár-
sasházat, és a főútról nagyon ronda képet mutat.
Lakók

Szinte naponta halljuk, olvassuk, hogy itt-ott levesznek egy magyar 
fel iratot, egy zászlót, bezárnak embereket kitalált vádakkal, lassan 
kiszorítják az embereket a medvék a házaikból, ezért felmerült ben-
nem egy – remélem nem költői – kérdés: miért lehetséges ez? A román 
médiában a politikusok egyre-másra nyilatkozzák, hogy Románia egy 
jogállam. Tehát törvények alapján működik. Ha az előbb említett dolgok 
gond nélkül megtörténhetnek, akkor annak két oka lehet: vagy rosszak 
a törvények, vagy nem tartják be őket. Mindkét esetben megválasztott 
elöljáróink dolga lenne – illetve lett volna az elmúlt 28 évben, hogy ezen 
változtassanak. A munkájuk eredményességéről a tények beszélnek. Ők 
azt mondják, ennél többet nem lehet tenni, és ha ők nem lennének, en-
nél is rosszabb lenne, de én ezt nem hiszem, inkább hiszem azt, hogy 
átvették a hegyen túli gondolkodásmódot, ami szerint „las’că-i bine și 
așa” (Hagyd, mert jól van így is). Tisztelt politikusok, ez a hozzáállás 
nem elfogadható, az önök teljesítménye messze elmarad az elvárásoktól. 
Ideje, hogy összekapják magukat, mert amint láthatták, az elégedetlen 
szavazók a lábukkal szavaznak – nem mennek el szavazni. 
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: 
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– ... most leülhet egy kicsit.
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Tibi kérdezi Lacitól:
– És egyébként mi a foglalkozásod?
– Kedő vagyok.
– Mi az, hogy kedő? Ezt nem értem!
– Kereskedő!
– Ezt miért nem mondtad előbb?
– ...! (poén a rejtvényben)

Nem érti...

#vélemények   #hírek

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

Véleményét elküldheti
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Lottó

Noroc Plus

Kiegyensúlyozott és határozottan ha-
lad a céljai felé. Arra viszont ügyeljen, 
hogy ne sodorja félre azokat, akik 
hasznos tanácsokkal fordulnak Önhöz!

Elhamarkodott döntései miatt a teen-
dői zsákutcába kerülnek. Elemezze a 
közelmúlt fejleményeit, és lehetőleg 
ne kövesse el ugyanazon hibákat!

Válassza mindig a legegyszerűbb meg-
oldásokat, és maradjon a realitások 
talaján! Helyezze szilárd alapokra a 
céljait, csak minimálisan kockáztasson!

Az elképzelései szerint alakulnak a 
dolgok. Ráadásul most olyan energiák 
is felszabadulnak Önben, melyek még 
nagyobb teljesítményekre sarkallják.

Ne töltsön túlságosan sok időt álmo-
dozással, inkább a jelenre, valamint 
az aktuális tennivalókra koncentráljon! 
Őrizze meg a kiegyensúlyozottságát!

Bár a bevállalt feladatai első látásra 
nehezen kivitelezhetők, gyakorlatának 
köszönhetően megtalálja a megoldá-
sokat. Lépései során maradjon mindig 
elővigyázatos!

Próbáljon magabiztosan viselkedni, és 
tartsa szem előtt a célkitűzéseit! Mel-
lőzze azokat a felkéréseket, amelyek 
túlságosan sok kockázattal járnak.

Hivatásában kissé feszült hangulat 
uralkodik, ezért ha teheti, kerülje a 
vitákat! Bármilyen helyzetbe is sodró-
dik, igyekezzék racionálisan érvelni!

Kicsit megingott az önbizalma, így ne-
hezen talál megoldásokat a teendőire. 
Olyan emberekkel vegye körül ma-
gát, akik pozitív energiát sugároznak!

Maradjon nyitott a környezetében 
élőkkel, de válogassa meg, kiket avat 
be a terveibe! Csupán így kerülheti el, 
hogy bárki is visszaéljen a bizalmával.

Mozgalmas nap vár ma Önre. Ameny-
nyiben beveti szakmai tapasztalatait 
és kiváló észjárását, szinte minden 
szituációból eredményesen jöhet ki.

Rendkívül feszült légkörben kell ma 
helytállnia. Ha képes lesz önfegyelmet 
gyakorolni, akár Ön lehet az a személy, 
aki elsimítja a kirobbanó vitákat.

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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Tel: 0751 79 79 14

CSÍKSZEREDA, 
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TULIPÁN áruház (oldalsó bejárat)

Decemberi Forradalom utca 3. szám

0741–100393

0755–088373

SZEMÉSZETI
RENDELÉSEK

dr. Lozsádi Zsuzsanna
dr. Kedves Hanga 

A csíkszeredai és madéfalvi 

Telefon: 0744–755434

alma (golden, és jonatán): 2,20/kg

kolbászhús: 10,50/ kg

csirkecomb: 5,95/ kg

trappista sajt: 13,99/kg




