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A beteges jogállaminak hitt Románia, az Együttműködési és  Ellenőrzé-
si Mechanizmus (MCV) keretében megfogalmazott jelentésben – a sokat 
vitatott  igazságügyi reformját illetően is – elmarasztalásban, figyelmez-
tetésben  részesült. Az igazi nagy kérdés azonban az, hogy végre mikor 
fog ez az ország a rendőrállami múltjával és jelenével elszámolni, avagy 
az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (MCV) keretében, mikor 
lesz ezért elmarasztalva, figyelmeztetve?!
Veress Dávid

Krónikus parkolóhelyhiány van nemcsak nálunk, hanem az ország 
fővárosában és az egész országban. Arról viszont senki sem ír, vagy 
okoskodik egy kicsit is, hogy a használt gépkocsik behozatala milyen óriá-
si üzlet/haszon a forgalmazók  számára. Románia Nyugat-Európa, de főleg 
Németország szemétládája lett, persze ők annak örülnek, hogy ürül az 
országuk, itt meg telegetik. Majd lassan el is dugul, ha valamilyen konk-
rét és sürgős megoldást nem találnak ki ott fent az okosok a behozatal 
fékezésére. Egy Németországban 7-800 euróért felvásárolt használt kocsi 
Romániában 4-5000 euróért kel el – közlik a hírtelevíziók. Mi pedig sóhaj-
tozhatunk tovább a nem szűnő kocsiáradat miatt, és téphetjük egymás 
haját is a parkolók miatt. Itt gyökeres változás kell, uraim!
Ismeretlen

Nem vagyok művész, azonban többször volt alkalmam közmunkával 
részt venni, tárlatot, kiállítást elkészíteni még Ceau idejében, így érde-
kelnek a kiállítások! Elég gyakran meglátogatom a kiállításokat, nézem 
a képeket, valamint a látogatókat. Mit lehet látni utóbb? Kézlegyint-
getéseket! Persze, kíváncsi voltam, és megkérdeztem három fiataltól, 
akik nem sokat álltak a képek előtt, hogy mi a véleményük? Nos, az 
egyik azt kérdezte, bácsi, megmondaná, mit ábrázol a kép? Én erre azt 
feleltem, a kép alján le lehet olvasni! Rögtön eszembe jutott, amikor az 
elhunyt János Pali bácsi meghívta Nagy Imre híres festőművészünket, 
hogy nézzen meg egy elkészült kiállítást. Amikor Imre bácsi bejött az 
ajtón, azt kérdezte, fiaim, Pali hol van? Válaszoltunk, hogy hívjuk rögtön! 
Amíg megérkezett Pali bácsi, addig nézte a képeket. Amikor Pali bácsi 
belépett a terembe, rögtön azt kérdezte, Pali, ezek mik? Ez a kép nincs 
fordítva? Ugyanis egy fiatal sepsiszentgyörgyi festőművész absztrakt 
alkotásai voltak. Nos utóbb elég sok az absztrakt alkotást lehet látni. Jó 
lenne, ha a valóságot, a realizmust ábrázolnánk.
Nagy Béla

A mezőre a szemetet azok viszik, akiknek nem fér a kukába, ami falun 
elképesztő és szégyen, továbbá a fejlettebb országokban köbméterre köt-
nek szerződést, nem személyre vagy literre. Bukarestben is csak 80 lej, 
ahol kétszer ekkorák a fizetések. Tisztelettel
Egy falusi

Egyetértek az sms-íróval, aki azt írta, hogy a Facebookra csak azt írd ki, 
ami érdekli az egész világot. Nem áll érdekedben más család életébe be-
leavatkozni. Az ilyen embert csak a bosszú és az irigység vágya fűti.
V. Kelemen

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 pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
HO-HO NAGY HORGÁSZ...
– ... az a hülye férjem meg elment horgászni.
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A Hideg Remetén
Hideg – Négy valótlan történet 
Gyergyószentmiklósról című 
előadásával Gyergyóreme-
tén vendégszerepel holnap, 
november 20-án a Figura Stúdió 
Színház. A közönség este 7 órától 
tekintheti meg az Elise Wilk 
szövege alapján, Leta Popescu 
rendezésében készült darabot a 
Balás Gábor Művelődési Házban. 
„Az előadás négy melankolikus, 
komikus és rejtélyes történeté-
ben önmagukra ismerhetnek a 
gyergyószentmiklósiak. Meg-
tudhatjuk például a hokipálya és 
a gyergyói hokicsapat törté-
netét. Mindezt az utcalámpák 
fényében. Kiderül, milyen egy 
különös találkozás mínusz 50 
fokban, és feltehetjük a kérdést: 
Csíkszeredában vagy Gyergyó-
szentmiklóson van hidegebb? 
Az előadás szól még rejtélyes 
eltűnésekről, borvízforrásokról 
és végtelen krumpliföldekről. 
És közben felbukkan az örök 
fiatalság titkát jelentő kék fény 
is. A produkció nem sorolható be 
a klasszikus műfaji kategóriák-
ba, de tartalmaz borzalmakat, 
szerelmet, rejtélyt... és egy 
kis sci-fit is” – olvasható az 
ajánlóban. Az előadást játsszák: 
Bartha Boróka, Boros Mária, 
Faragó Zénó, Kolozsi Borsos 
Gábor, Máthé Annamária, Moșu 
Norbert László, Tamás Boglár, 
Vajda Gyöngyvér. Díszlet, jelmez: 
Török Réka. Zeneszerző: Bocsár-
di Magor. A szöveget magyarra 
fordította: Czegő Csongor. 

Remetére érkezik
a vándorkiállítás
A gyergyóremetei községháza ta-
nácstermében nyitják meg szer-
dán, november 21-én, 18 órakor 
Hargita Megye Tanácsa, a Har-
gita Megyei Kulturális Központ és 
a Cultura Nostra Egyesület által 
szervezett VI. Hargitai Szalont. 
A szalonon részt vesznek Har-
gita megyében élő, a megyével 
rokonszenvező, vagy innen 
elszármazott képzőművészek, 
akik romániai vagy más, elismert 
képzőművészeti szövetségek 
tagjai, ugyanakkor jelentkezhet-
tek a felsőfokú képzőművészeti 
tanulmányokkal rendelkező vagy 
azokat most végző képzőművé-
szek is. A Hargitai Szalonra idén 
32 alkotó jelentkezett több mint 
negyven, gyökereink témában 
készített alkotással.

Előadás az időskorról
Szép öregkor, avagy méltósággal 
öregedni címmel dr. Madarász 
Enikő családorvos tart előadást 
a gyergyószentmiklósi Szent 
István plébánia nagytermében 
szerdán, november 21-én, este 7 
órától. Az esemény az Arbor Szö-
vetség és a Szent István plébánia 
által szervezett Védjük, amíg 
van elnevezésű program része. 
Az előadás minden érdeklődő 
számára nyitott és ingyenes.

• 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

Egy újdonsült férj így menti el a fe-
lesége számát a mobiljába: „Életem”.
Egy év házasság után átírja: „Felesé-
gem”.
Két év után: „Otthon”.
Öt év után: „Hitler”.
10 év után: „Téves szám”.

*
Szőkeség hazaér a munkából, és 
újságolja a pasijának:
– Észrevetted már, hogy az utcánk-
ban csupa azonos színű autó parkol?
A barátja kinéz az ablakon, és így szól:
– Drágám, már vagy három órája 
havazik...

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

Véleményét elküldheti

Egy öregember üldögél a padon. Odaül 
mellé egy menő punk csávó a szivárvány 
színeiben játszó hajjal. Az öreg csak 
bámul rá. Végül a punk nem bírja 
tovább, és megkérdi:
– Mi van, tata, még soha nem csinált 
semmi vadat az életében?
Mire az öreg:
– Dehogynem, fiam, egyszer berúgtam, 
és közösültem egy papagájjal. És most 
pont azon gondolkodom... (poén a rejt-
vényben)

A padon

Lottó
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MOTIVÁCIÓS LEVÉL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR




