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Nagyon helyes az a megjegyzés, hogy azokat az üzeneteket jeleníti meg a 
Székelyhon, amelyek személyiségi jogokat nem sértenek. De jó volna, ha így 
gondolkozna minden ember, aki Facebook-oldalára kiír anélkül, hogy meggon-
dolná, hogy milyen mélyen belegázol embertársai lelkivilágába, és még azt 
sem gondolja meg, hogy valóban nemi is volna köze mindezt az egész világ 
tudomására hozni. Becsületbeli kérdés, nemde? Hol marad az, hogy szeresd 
és tiszteld embertársadat?
Ismeretlen

Szóval az orvosok nem tudják tartani magukat a pontos időpontokhoz, a 
pácienseknek pedig ezt muszáj… Ha nincs sorszám, lehet hogy a várakozási 
idő nem csökken, mert be lehet szúrni a dokik-asszisztensek ismerőseit előd-
be simán, feltűnés nélkül. Aztán várakozhatsz, míg végre-valahára az asszisz-
tensnő méltóztatik a te nevedet is szólítani. 
Ismeretlen

Azzal senki nem foglalkozik, hogy miért Hargita megyében a legmagasabbak 
az árak és a legalacsonyabbak a fizetések? Hogy miért van ez az állapot, és 
ki a felelős, hogy a székely nép vérét is leszívják lassan? Csak dolgozzon a 
paraszt...de hogyan él, az senkit nem zavar? 
Ismeretlen

A közösség a székelységről mondott le, nem a magyarságról. Az autonómiát 
mire alapozzák az urak? Semmink nincs, se iparunk, se gazdaságunk, lassan 
életünk sincs, emberek ezrei menekülnek külföldre az éhbér elől. Mit akar-
nak, legyen elég a hazudozásból, a szédítésből. Autonómiát csakis az itteni 
közösséggel – román, magyar, cigány – együtt lehetne létrehozni, és nem 
annak kirekesztésévél, összeuszításával.  Nem utolsósorban az autonómia 
fogalmát fordítsa le már valaki e megtépázott nemzetnek, ki a saját zászlaját 
nem ismeri. Mit kívánnak tőle? Milyen vezető, aki hazudik fajtájának, sírba, 
nyomorba dönti, eladja földjét, kiárusítja iparát, tönkreteszi gazdaságát au-
tonómia címszó alatt?
Ismeretlen 

Főzzük ,,al dentére” kb. 8-10 percig enyhén forrásban lévő vízben, közben 
néha keverjük meg – olvasom egy Bio spaghetti száraztészta 100%-os durum-
búzából használati útmutatójában, amelyet a kereskedelemben forgalmaz-
nak. Az al dente az olasz dente, magyarul fog szóból származik. Így szó szerint 
a jelentése ,,fogra”.  A hasznos útmutató négy nyelven (német, cseh, magyar 
és román) van feliratozva a csomagolásra. Az utóbbi nyelvűt (a románt) nem 
nyomtatták rá eredetileg a csomagolóanyagra, hanem egy kis cetlire, és azt 
ráragasztották a német nyelvűre. Ezzel nem is volna nagy baj, csupán an-
nyi, hogy csak kézi nagyítóval olvasható, amit viszont nem adnak a termék 
mellé azon vásárlóknak, akik csak ezt a nyelvet ismerik. Összevetve a román 
szöveget a magyarral, vannak benne eltérések. Így például románul azt írja, 
hogy: Produs fabricat in Germania, míg magyarul: Gyártási helye Olaszország, 
vagy, Importator și distribuitor: S.C. dm drogerie markt S.R.L. – Timișoara 
(RO), (magyarul pedig) Forgalmazza a dm Kft. – Törökbálint (HU). Szerintem 
ez a – sokunk által – felénk is közkedvelt termék úgymond megérdemelné, 
hogy pontosabb és (Romániában) románul mindenki által – olvashatóbb út-
mutatóval legyen ellátva, olyannal, amelyet kézi nagyító nélkül is mindenki 
elolvashat. Ha nem, adjanak melléje – díjmentesen – egy nagyítót azoknak, 
akiknek még nincsen. 
Köz-ügyes

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.
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Fókuszban a pálya-
választás témája
Pályaorientáció témában 
szervezik idén a Gyergyó-
széki Pedagógusok Fórumát, 
melyet november 17., 18-án 
tartanak a borzonti Rubin 
Panzióban. 
A képzés általános és alapve-
tő célja a helyes önértékelé-
sen alapuló jövőterv kialakí-
tása, a különböző pályákhoz 
kapcsolódó információk, a 
munkaerőpiac kereslet-kíná-
lati viszonyainak megisme-
rése és az egyéni pályairány 
kijelölése – közlik a szerve-
zők. Programismertetőjük 
szerint a fórumon a következő 
kérdések kerülnek terítékre: 
Milyen erősségei és gyenge-
ségei vannak a diáknak? Mire 
van szükség, és mire lesz 
szüksége a jövőbeli munkál-
tatónak?Tehetség, siker, kar-
rier – mi mentén válasszon 
szakmát ma egy diák? Mikor 
érdemes elköteleződni valami 
mellett? Mi a szerepe a peda-
gógusnak a diákok pályorien-
tációja terén? A képzésen való 
részvétel, valamint a szállás 
és az étkezés ingyenes. 
A helyek száma korlátozott. 
Jelentkezni a www.gytit.
ro/pedaforum honlapon, 
valamint a 0740–607529-es 
telefonszámon lehet. Az in-
ternetes felületen a részletes 
programot is megtalálják az 
érdeklődők.

Bábszínházba várják 
a remetei kicsiket
A kolozsvári Puck Bábszín-
ház Paprikajancsi kalandjai 
című mesejátékával vendég-
szerepel Gyergyóremetén 
pénteken, november 16-án. 
Az előadást a Balás Gábor 
Művelődési Házban nézhe-
ti meg a közönség, 12 órai 
kezdéssel.

Alfaluban 
a Bekecs táncosai
Az elmúlt 100 év emléké-
re összeállított, Ember az 
embertelenségben című 
táncszínházi előadását a 
gyergyóalfalvi Petőfi Sándor 
Művelődési Házban mutatja 
be a Bekecs Néptáncegyüttes 
pénteken, november 16-án, 
este 7 órától. Az előadásra je-
gyek a helyszínen válthatók.

• 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

Vicc

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

Véleményét elküldheti

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MONDD, DRÁGÁM...
– Nem, édesem, csak számolok.

CSÖKKENT

SÍPSZÓ!

ZÉRUS

JAPÁN
VÁROS

GRAMM

JUH-
SZÁLLÁS

KEVERT
SZÍN

FIÚ
TÁRSA

TÖRÖK

ÉTLEN
LÉT!

SZŐNYEG-
TISZTÍTÁS

RÉZBE
VÁGOTT

RAJZ
LEVONATA

EGYET-
LENEM!

FÜL,
ANGOL.

VANÁDIUM,
CINK

NYUGAT,
RÖVID.
BÚZA-
DARA

UNOKÁJA
VAN

... WEST,
AM. SZ.NŐ

LÉTRA-
FOKOK!

FA,
NÉMETÜL

TONNA

ERREFELE!

SZIGNÁLÓ

MÉTER

N

ROSKADÓ

KÉTSÉGBE
VONÁS

SUGÁR

1

2

Vasárnap reggel a házaspár az ágyban 
lustálkodik, és a férj elkezd a feleség körül 
matatni. Finoman megcirogatja az oldalát, 
aztán megérinti a derekát, lenyúl a comb-
jához... Az asszony kéjesen nyújtózni kezd:
– Egy kicsit feljebb... Egy kicsit lejjebb.
Erre a férj abbahagyja a motoszkálást. A fe-
leség csodálkozik:
– Mi történt, miért hagytad abba?
– ...! (poén a rejtvényben)

Ül a koldus az aluljáróban, szegénynek hiányzik mind a két lába. Egy ember, 
bedob egy ezrest a kalapjába és mondja :
– Papa tessék itt egy ezres, vegyél rajta új cipőt.
A koldus egészen elkeseredik, elkezd sírni, hogy mondhat valaki neki ilyent. 
Olyan keservesen sír, hogy megkérdezi egy rendőr, mi baja. Az elmondja.
– Miért nem rúgtad seggbe? - kérdi a rendőr.
A koldus egészen kiborul, olyannyira, hogy beviszik az idegosztályra. Megkér-
dezi tőle az orvos, hogy miért van ennyire elkeseredve. Elmondja.
– Nyugalom, nyugalom, mondja az orvos. Majd mi itt talpra állítjuk!

Mi történik?
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KÖNCZEY ELEMÉR: ZSÁK A FOLTJÁT




