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Nincs elég parkolóhely, de még az sincs, hová letenni egy autót hosszabb 
időre, és ezért kobozzák el? Szerintem ez aljasság a lakossággal szemben, 
mert olyasmit követelnek, amire nem adnak lehetőséget.
Ismeretlen

Dicséretes dolog, hogy az állatorvosok felmérik az állatállomány 
egészségügyi állapotát, de abba belegondolt már valaki, hogy ugyanazzal a 
cipővel és ruhával járnak végig minden istállót? Ez tőlünk nyugatabbra nem 
így működik. Van egyszerhasználatos ruha, amit minden gazdaságban tett 
látogatás után eldobnak. Na ehhez tartsák magukat uraim, mielőtt bejönnek 
az udvaromra! Köszönöm! 
Ismeretlen

A román hokiválogatott Litvániában játszott három felkészülési mérkőzést, 
eléggé tisztes eredményekkel. Egy győzelem és két egygólos vereség. Er-
ről miért nem tudósít a román sportmédia? Talán azért, mert a válogatott 
keret tagjai jórészt magyarok voltak? Dicsérni lehet Julius Pénzes szövetsé-
gi kapitány hozzáállását, mert meg kell mutassuk a világnak, hogy voltunk, 
vagyunk, leszünk, még a százéves centenáriumi cécó után is. 
Guszti

Ott, ahol az alkalmazott becsülettel és felelősségtudattal elvégzi a munkát, 
ott a munkaadó szintén becsületesen fizet, hiszen semmi értelme újabb és 
újabb kalandorokkal kínlódni a szakmában. Mert kalandorokból van elég.
Ismeretlen

Nálunk évente nő a minimálbér 25 lejjel vagy 50 lejjel, és az a kevés sem a 
munkás ember javára, hanem a kapzsi munkáltatónak vagy az államnak.
Ismeretlen 

Értékelendő a magyar állam segítsége Erdélyben, de nem tudok felhőtlenül 
örülni az ezért minket egyre gyakrabban érő, anyaországi testvéreinktől ka-
pott rosszindulatú megjegyzések és hánytorgatások miatt. Habár ránk fér az 
anyagi segítség, mégis értékesebb lenne a magyarság, a magyar kultúra, a 
történelmi magyar intézmények és épületek megőrzése érdekében tett még 
gerincesebb kiállás Magyarország kormánya részéről. Mindig jól jön a pénz, 
de a magyarságtudatot sohasem az tartotta fenn szép Erdélyországban. Ez 
nem a jólét, hanem születés és életfelfogás kérdése volt mindig. Akinek nem, 
az haladéktalanul el is veszett magyarként.
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: 
ELTŰNT!
– ... csak tartsák fogva.
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Valutaváltó

 Euró       4,6586
 Dollár      4,1342
 100 forint 1,4475

Migránsooook 
Gyergyószentmiklóson
Szerdán este 7 órától látható a 
gyergyószentmiklósi színház-
ban a székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház Migránsooook 
című előadása. Matei Vișniec 
darabját Zakariás Zalán jegyzi 
rendezőként. Vișniec zárt jele-
netekben ábrázolja életünk kul-
turális, etnikai, politikai, eszmei 
túlterheltségének körvonalait. 
Az előadásra jegyek munka-
napokon 15 és 19 óra között 
vagy előadás előtt fél órával 
válthatók a Figura Stúdió Szín-
ház előcsarnokában található 
jegypénztárban. Helyfoglalás 
és információk a 0752-227011-
es telefonszámon vagy az org@
figura.ro e-mail-címen. Online 
jegyvásárlás a www.biletmas-
ter.ro oldalon.

Koraszülöttek világnapjára
November 17 a koraszülöttek vi-
lágnapja. A Caritas-Korai Nevelő 
és Fejlesztő gyergyószentmiklósi 
központja programot ajánl a ko-
raszülöttek világnapja kapcsán 
a babát tervező, babát váró és a 
kisgyermekes családoknak vala-
mint a téma iránt érdeklődőknek. 
November 15-én, csütörtökön 
Fehér Dálya Emőke gyerekor-
vos vezetésével az érdeklődők 
megtudhatják, hogy mi történik 
a kisbabával a kórházban az 
első órák alatt, ami alatt az 
egyik szárnyból – a szülészetről 
a másik szárnyba – átkerül az 
újszülött osztályra, és megte-
kinthetik, megismerkedhetnek 
az inkubátorral, ahova többnyire 
minden baba kevesebb vagy 
több időre bekerül. A program a 
Gyergyószentmiklósi kórházban 
zajlik 4 órai kezdéssel. Jelentkez-
ni november 14-ig a szervezőknél 
a 0735-735172-es telefonszámon 
lehet. November 16-án, pénteken 
délután 5 órai kezdéssel a Szent 
István plébánia előadótermében 
Ki vár engem, miért nehéz meg-
születni? címmel dr. Kraft Hunor 
szülés-nőgyógyász szakorvos 
tart előadást a születésről a 
kisbaba szemszögéből, és beszél 
az elszakadásról. A hálaadó 
szentmise a gyerekekért 5 órakor 
kezdődik a gyergyóalfalvi római 
katolikus templomban.

Daganatos betegek 
támogató csoportja
Támogató csoport indul dagana-
tos betegek számára Gyergyó-
szentmiklóson a Gyulafehérvári 
Caritas szervezésében. A cso-
portba várják a gyergyószent-
miklósi és környékbeli települé-
sek daganatos betegeit minden 
hónap második és negyedik 
csütörtökén. Az első csoport-
találkozásra november 22-én 
kerül sor 17 és 19 óra között a 
Gyulafehérvári Caritas otthoni 
betegápolási szolgálatának 
gyergyószentmiklósi székhe-
lyén, a Kossuth Lajos utca 31. 
szám alatt. Érdeklődni a 0732-
830059-es telefonszámon.

• 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

Viccek

A gyerekek fogalmazást kell írjanak arról, hogy anya csak egy van. Lajoska ezt írja: 
egyszer elesett, anyukája ápolta, gondozta, anya csak egy van. Sanyika ezt írja: 
beteg volt, anyuka gondozta, anya csak egy van.
– Hát te Pistike mit írtál? – kérdi a tanárnéni.
– Tegnap este hazamegyek és megkérdem anyát: van valami kaja? Igen, – 
válaszolta – van két szendvics a hűtőben. Odamegyek, kinyitom a hűtőt: Anya, 
csak egy van!

*
– Hogyan dolgoznak a kínaiak 24 órából 26 órát?
– 2 órával hamarabb kelnek fel.

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

Véleményét elküldheti

A nászéjszaka boldog perceiben az új-
donsült férj nem tud ellenállni kívánc-
siságának, és izgatottan kérdi szíve 
választottjától:
– Mondd, drágám, hány férfit szerettél 
énelőttem az életben?
Az asszony hallgat. Csend. Néhány 
kínos perc után a férj megpróbál ked-
veskedni, és félénken megszólal:
– Most haragszol, drágám?
– ... (poén a rejtvényben)

Mondd drágám...

Olvassa a Székelyhon havonta
megjelenő turisztikai
mellékletét
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