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Közelednek az ünnepek, készülnek a mákos, diós tekercsek halmazai. A vásárlók 
részéről az lenne a kérésünk a cukrászdákhoz, cégekhez, hogy ne használjanak 
diópótlót a tekercsekhez, sem a zserbókhoz. Rettenetesen rossz íze van. (Akinek 
nem inge, ne vegye magára). Ellenőrizze a fogyasztóvédelem. A másik kérésünk, 
hogy frissen szeretnénk venni ezeket, nem 3-4 naposan, mert korábban megsü-
tik, és frissnek árulják. Még amit megrendelni szoktunk, azzal is megjártuk már. 
Tehát kérjük, a jó drága áraikért minőségük is legyen. Köszönjük!
A póruljártak 

November 14-én a két villanyszámla helyett csak az egyiket kaptam meg. 
A szomszéd bácsi  egy másik szomszéd villanyszámláját találta a post-
aládájában. Ezért elindultam megkeresni az ,,eltévedt” villanyszámlákat. 
Nem kellett sokáig keresgélni, az egyik lépcsőház postaládáin legalább 
20, nem oda járó számla volt. Megtaláltam közöttük a szomszédom szám-
láját és egy augusztusi számláját is, az enyémeket még nem. Történt már 
hasonló eset, de én a pos taládámban talált idegen leveleket odajuttat-
tam a tőlem két kilométerre lakó jogos tulajdonoshoz. Kedves szomszé-
daim, én is várom az elkallódott számlákat.
Ismeretlen

November 15-től február végéig tart a hóeltakarításra vonatkozó szerződés. 
Okos megoldás. Jobban hangzana, hogy addig, amíg tart a havazás.
Ismeretlen 

Az útépítésre, felújításra kiírt liciteken elő kellene írni, hogy kizárólag állítható, 
emelhető-süllyeszthető aknatetőket kell használni, amit minden egyes bea-
vatkozás alkalmával az utász a megfelelő célszerszámmal, jobbra-balra for-
gatással megfelelő szintre állít. Nem szükséges a jól elkészített széleket újra 
meg újra összetörni, javítani. Nem kell zsaluzni, nem kell betonelemekkel 
legózni. Rég ki van találva, bevált ott, ahol a döntéshozóknak nem csak egy 
tologatásra váró aktát jelent az útfelújítás, hozzá nem értés okán.
Ismeretlen  

Általános iskoláról beszélve, nem hallottam soha olyant, hogy előre kérjen 
tanár (tanító) x összeget, vagy ajándékot a saját részére. Azt, hogy egy osz-
tály, ahol meg 4-5 évig lesznek a gyerekek, összepótol egy új táblára (ami nem 
poroz, mert nem krétás), vagy valamilyen új bútorra, berendezésre, azt nem 
tartom korrupciónak. A szülők azért pótoltak össze, hogy kényelmesebb-kön-
nyebb legyen a gyereküknek az ott töltött idő. Ezeket nem az iskola kérte, 
hanem a szülői közösség döntött az ilyesmikről.
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.
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Előadás az időskorról
Szép öregkor, avagy méltósággal 
öregedni címmel dr. Madarász 
Enikő családorvos tart előadást 
a gyergyószentmiklósi Szent 
István plébánia nagytermében 
holnap, 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.
 

A pedagógusokat várják
Utak találkozása – Lelki 
töltekezés pedagógusoknak 
címmel együtt gondolkodás-
ra, lelki feltöltődésre hívja a 
pedagógusokat a gyergyó-
szentmiklósi Szent István 
plébánia november 23-án, 
pénteken. „Szeretettel várunk 
minden olyan pedagógust, 
aki nemcsak szellemileg, de 
lelkileg is szeretne töltődni, 
hogy jobban jelen tudjon lenni 
a rábízottak számára” – áll 
a meghívóban. A négyórásra 
tervezett eseményt 16 órai 
kezdéssel hirdetik. Helyszín: a 
plébánia nagyterme.

Jazzkívánságműsor
magyarul
Erdélyi körútja során Gyergyó-
remetén is bemutatja Jazzkí-
vánságműsor magyarul című 
produkcióját a Sárik Péter Trió 
és Falusi Mariann. A zenés estre 
november 23-án, pénteken, 
19 órától várják a közönséget 
a Balás Gábor Művelődési 
Házba. „Mariann és a Trió az 
elmúlt évtizedben számtalan 
közös műsort hozott létre, ezek 
megkoronázása a mostani” – 
olvasható az esemény leírásá-
ban. Jegyek a 075–2241872-es 
telefonszámon igényelhetők.

Gyermekeknek gyűjt 
a Vöröskereszt
A játékot termő fa megneve-
zéssel karitatív akciót hirdet a 
Vöröskereszt gyergyószentmik-
lósi szervezete. Rászoruló csa-
ládok gyerekei számára gyűj-
tenek játékokat, tanszereket. 
Az adakozni vágyók november 
24-én juttathatják el felajánlá-
sukat a város központi parkjá-

ban kialakított gyűjtőpontra. 
Kérik a kezdeményezésük iránt 
érdeklődőket, hogy jó állapotú 
kellékeket adakozzanak, olya-
nokat, amik valóban hasznosak 
lehetnek az óvodás, kisiskolás 
korú megajándékozottaknak. 
„Csak olyasmit, aminek önök is 
örülnének gyermekszemmel” 
– hívják fel a figyelmet. Az 

akciót tehát november 24-én 
tartják, Gyergyószentmiklós 
főtéri parkjában. A kijelölt fa 
alatt 9-től 17 óráig fogadják a 
felajánlásokat. További infor-
mációkkal a crr.gheorgheni@
gmail.com e-mail-címen vagy 
a 0743–044567-es telefonszá-
mon szolgálnak.
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0726-720418
e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Véleményét elküldheti

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
A PADON
... nem vagy-e a fiam.
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Fiatal hölgy beszélget az anyjával:
– Anya! Azt szeretném kérdezni, hogy 
szerinted mivel tehetném boldoggá a 
férjemet?
– Háát kislányom... ööö... izé... háát 
amikor két ember szereti egymást, akkor 
a szeretkezés a világ legcsodálatosabb 
dolga... és...
– Anya! Az már tudom, hogy kell sze-
relmeskedni! Engem most speciel a ... 
(poén a rejtvényben)

Fiatal házasok

NAGYSTÍLŰ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

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

Székely hatalmasan verekszik a komájával, mire odamegy a rendőr.
– Na, János, hogy kezdődött a verekedés?
– Hát, a verekedés úgy kezdődött, hogy a koma visszaütött.

*
A szőke nő egy iskolában, mint pszichológus, kap állást. Rögtön az első napon meglát egy 
fiút, akin úgy érzi, segítenie kell, mert csak áll magában. Odamegy hozzá, és megkérdezi:
– Jól érzed magad?
– Igen, jót focizunk.
– Akkor miért nem futkározol a többi fiúval?
– Mert én vagyok a kapus.

*
– Hogy hívják a visítozó teniszező nőt ?
– Sziréna Wiliams !

Viccek

Olvassa a Székelyhon hetente megjelenő
gasztronómiai mellékletét




