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Tőkés urat és másokat zsenírozza, hogy a románok miért haragszanak 
azokra a magyarokra, akik nem örvendenek a román állam centenáriuma 
ünneplésének. Legyünk reálisak, a román polgárság nem hibás. A románok 
zömének soha nem tanították, magyarázták el, hogy Erdély, Bánság, Partium, 
Dobrudzsa területe kié volt, és ezeket a területeket hogyan csatolta, adta 
ajándékba az Antant az I. C. Brătianu által vezetett román államnak. Azt sem 
tanították, hogy az akkori vezetők megígérték, hogy teljes egyenlőség lesz a 
létező nemzeti kisebbségek számára, melyet sosem tartottak be! Emlékszem, 
mint idős ember, egy orosz politikus azt mondta, mikor itt voltak az oroszok, 
hogy technika jeszt=van, kultúra nyet=nincs. Akkor a technika szót lopásra 
értelmezte, a kultúrát a nem tudásra, műveletlenségre magyarázta. Tőkés úr, 
szerintem mindenkinek igaza van mindaddig, amíg az állítását, véleményét 
nem cáfolják meg! Ha a román történelemkönyv reális lett volna, akkor talán 
Erdély, Bánság, Partium régóta Föderatív Unió lenne, akkor talán ünnepel-
nénk közösen azt az autósztráda-átadást, mely Erdélyt összeköti Moldvával, 
melyre az EU pénzt adott, de sajnos eltűnt. Tőkés úr, azok a románok, akik 
tudnak magyarul, valamint jelenleg a külföldön dolgozó kb. 5 millió polgár 
és az egyre több értelmiségi egyetemi tanár tudják, műveikben elismerik, 
hogy az eddig tanított könyvek nem elfogadhatók. Tudják, hogy ez az ünnep 
nagyon sántít! Lucian Boia egyetemi tanár Miért más Románia könyvét négy 
nyelven adták ki, Sabin Gherman erdélyi román író-politikus azt mondja nyíl-
tan: Elegem van Romániából, szégyellem magam stb...
Nagy Béla, aki elolvasta Antonello Biagoni történész Trianonról (magyarokról) 
szóló történelmi művét, mely anyagot az olasz egyetemeken kötelező 
tantárgy ként tanítják

Nem értem, miért, de jobban ellenőriznek minket, madéfalvi autósokat, mint 
azokat a megyéket, ahol elrendezik a jogosítványt, nem pedig megszer-
zik. Először tanítsák meg a Neamț megyei sofőröket, hogy mit jelent az 
elsőbbségadáskötelező-tábla, s utána rágják a kisebbségeket. Tisztelettel, 
Egy felháborodott madéfalvi lakos

A lépcsőházak nem raktárak, tárolók, kidobott tárgyak elhelyezésére 
valók kényünk-kedvünk szerint. Egy beteget hordágyon, egy halottat, egy 
tolókocsist szállítani nem lehet a sok kidobott kacat miatt. Isten ments, ha 
egy tűzesetkor gyors menekülésre van szükség, mert mindent gátolnak a 
lépcsőházakban tárolt kacatok. Még a legkeskenyebben is találni biciklit, 
bútort, hűtőszekrényt, asztalkát, s még lehetne sorolni. Sajnos sokan csak 
úgy tudnak le- és felmenni, ha a korlátba fogódzkodnak, de  a biciklik miatt 
ez akadálypálya, és nagy bizonytalanságot jelent az időseknek, műtötteknek, 
fizikailag sérülteknek. Itt is a lépcsőházfelelősök, adminisztrátorok hivatot-
tak rendet rakni, azért fizetjük őket meg jól, hogy ezt megtegyék, sajnos 
a tevékenységük nem mindig megfelelő. Mindent lehet, bármit lehet, ha 
egymásra figyelés van. Tömbházlakók, egymást tisztelni kell!
Rózsa 

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: 
EGÉSZEN KÖZEL...
– Felhajtottam a galléromat.
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– Mórickát felelteti a tanár.
– Melyik a legrövidebb hónap?
– Május! – feleli Móricka. 
– Miért?
– ... (poén a rejtvényben)

Gyerekész

#vélemények  #hírek

Viccek

Valutaváltó

 Euró       4,6617
 Dollár      4,0588 
 100 forint 1,4497

Buszokat indítanak
November 18-án vasárnap 13 
órától Sepsiszentgyörgy főterén 
tartják a székelyek centenáriu-
mi nagygyűlését, ahol száz év 
küzdelmeire, a Székely Nemzeti 
Tanács alapítóira, a Székely Had-
osztályra, valamint az ötven éve 
megszüntetett Magyar Autonóm 
Tartományra kívánnak emlékez-
ni, és kinyilvánítják az autonómia 
iránti igényt. A nagygyűlésre 
november 18- án, vasárnap 
délelőtt 11 órakor autóbuszok 
indulnak Csíkszeredából, az 
Erőss Zsolt Aréna elől Csíkszék 
Székely Tanácsa szervezésében. 
Feliratkozni a 0266-311836-os 
vagy a 0743-663590-es telefon-
számokon lehet, november 16-án 
déli 12 óráig.

Könyvbemutató
Dr. Seregi János Az én erdélyie-
im, Erdélyeim, és egyebek… című 
kötetét mutatják be november 
9-én, pénteken 17 órától Csíksze-
redában, a Kájoni János Megyei 
Könyvtárban. A kötet az 1970-től 
kezdődő utazások foglalata, 
amelyben nemcsak erdélyi, ha-
nem óromániai tapasztalatairól 
is beszámol a szerző.

Gyertyagyújtás
a hősök emlékművénél

A Háborús Emlékhelyeket 
Gondozók Társasága és tizenhat 
tagszervezete a székesfehérvári 
Krajczáros Alapítvány koordiná-
lásával november 11-én immár 9. 
alkalommal szervez nemzetközi 
gyertyagyújtási akciót a harc-
téren elesett katonák emlékére.
Csíkszereda önkormányzata és a 
Szent Kereszt Plébánia – csat-
lakozva a nemzetközi gyer-
tyagyújtási akcióhoz – november 
11-én, vasárnap déli 12 órára, 
a Millenniumi-templomtéren 
található hősök emlékműve köré 
várja mindazokat a csíkszeredai 
polgárokat, akik egy szál gyer-
tyával a kezükben, fejet hajtva a 
magyar hazáért elesettek emléke 
előtt vallják, hogy hőseink mind-
örökre halhatatlanok maradnak.

Fallabda és művészet
Hargita Kupával díjazott nemzet-
közi fallabdaversenyt szerveznek 
Csíkszeredában, amelyet Bajkó 
Attila festőművész tárlata színe-
sít. Bajkó Attila fatáblás képein 
tematikusan a fallabda világa 
jelenik meg mese- és valóságsze-
rűen, személyes történetein ke-
resztül. Az alkotások a háromna-
pos rendezvény alatt, november 
9-11. között megtekinthetők a 
Transylvannian Tennis Squash 
pályáin.

• RÖVIDEN

0726-720418
e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Véleményét elküldheti
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*
Tel: 0751 79 79 14

CSÍKSZEREDA, 
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Piac utca 7. szám 0751–288886@optikaelitelit_optika
Iratkozni lehet a 0751–288886-os telefonszámon.

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT
naponta 10 és 18 óra között, valamint
szemüveg készítés akár már

EGY ÓRA ALATT

H I R D E T É S

A csíkszeredai és madéfalvi 

Telefon: 0744–755434

alma (golden és jonatán): 2,20/kg

Keresztúri tejföl 750 gr 5,95 lej

kolbászhús: 10,50/ kg

szaloncukor a legjobb áron

Butter vaj 5,50 lej

csirkecomb: 5,95/ kg

trappista sajt: 13,99/kg

A most végzett fiatalember jelent-
kezik egy munkahelyen.
– Szeretném legalul kezdeni – 
mondja –, aztán fokozatosan 
mind feljebb és feljebb dolgozni 
magam.
– Ez nálunk lehetetlen – mondja a 
főnök –, mi ugyanis kutakat ásunk.

– Elég gyulladt a mája Imre 
bácsi, abba kellene hagyni a napi 
fröccsözést! – mondja az orvos a 
betegnek.
– A francba, tudtam én, hogy tisz-
tán kell inni a bort, az a rohadt víz a 
mosógépet is tönkretette!

*
Két barát beszélget.
– Képzeld, tegnap jól beolvastam a 
feleségemnek!
– És elértél vele valamit?
- Igen, az ajtót, de azt is csak éppen.

*
Anya a gyerekének:
– Kisfiam, már többször szóltam, 
hogy hozz egy pohár vizet, de nem 
hallasz semmit. Mi lesz így belőled?
Mire a gyerek természetesen:
– Pincér!
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