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Nem tudom, még meddig tudunk süllyedni, szomorú hogy Gyergyó-
szentmiklóst a falvak közé sem lehet sorolni, a porral, s sárral vannak 
összevegyülve a felszegi s alszegi lakók. Falun a legkisebb utcákban 
is aszfalt van már. Itt ebben az évben még a Rákóczi utcát sem tudták 
leaszfaltozni, ami kb. egy kilométer. A gázvezetéket lerakták, és a 
munka abbamaradt. Miért? Eléggé visszafele megyünk. Ötven éve volt 
már városi WC, emlékszem, ahogy mentünk le a föld alá, ha kellett, 
most nem működik. Személyesen is megtapasztaltam, igen kelleme-
tlen, amikor zárva van az ajtó. Jó lenne ezt a problémát komolyabban 
venni. 
Egy itt lakó

Fel szeretném hívni az illetékesek figyelmét (bárki is legyen az), hogy 
nemcsak az építkezők, hanem az emberek érdekét is figyelembe kéne 
venni. Tegnap a Kossuth Lajos utcában volt dolgom, és azt tapasztal-
tam, hogy a frissen felújított erdészeti épület előtti munkálat miatt 
egy nagy gödör van a járda helyén. Ez még nem volna baj, ha lenne 
egy palló vagy lenne valami megoldás a gyalogos számára. De nincs, 
így ki kell kerülni, le kell menni az útra, ami egyrészt veszélyes is, de 
az elhaladó autók az olvadt hólevet még fel is hányják az emberre. 
Kérem, akinek feladata, oldja meg ezt. Legalább egy pallót tegyenek 
a gödör fölé.
M. T.

Rövidesen Románia  megünnepli a 100 éves egyesülést az Antant hi-
hetetlen, igazságtalan ajándékának köszönhetően, mely alkalommal 
területe kibővült Erdéllyel, Bánsággal és Partiummal. Pontosabban a 
trianoni döntést békés döntésként emlegetik kormányunk politiku-
sai-polgárai, miért is?  Mert a döntés politikai volt, amit a lakosság 
nem ismer mai napig! Igen, 100 év után el lehet mondani, hogy jó volt, 
de nyelvtanilag csak múlt időben, ugyanis a gyulafehérvári ígéretek 
a nemzeti kisebbségek számára csak ígéretek maradtak! Gondolom, 
hogy 100 év után az utóbbi bukaresti tüntetések, valamint az erdélyi 
magyarok autonómiatüntetései után az ünnep alkalmával el fogják 
mondani reálisan, hogy mennyire volt igazságos a csatolás. Hisz ed-
dig több román értelmiségi, értelmes, normálisan gondolkozó, főis-
kolát végzett igazi román egyetemi tanár leírta Erdély igazságtalan 
elcsatolását! Persze azt is kell tudni, hogy az olasz egyetemeken 
kötelező módon tanítják most is a trianoni igazságtalan döntést. Hogy 
Romániában eddig nem ismertették, nem tanították iskolákban, azért 
ne ítéljük el a román polgárságot, mert politikai igazsággal tömték be 
a nép száját. Remélem, hogy az ünnep alkalmával lesz sok mea culpa, 
el fogják mondani végül azt is, hogy az első Nagy-Román címert Fer-
dinánd román király rendelése, felkérése után a székely származású 
háromszéki heraldikus festőművész, Keöpeczi Sebestyén József 
készíti el 1921-ben. Megemlítendő, a címer elkészítésére bizottságot 
alapítottak, azonban sok vita végett Alexandru Tzigara – Samurcas 
művészettörténész, országos múzeumi főfelügyelő javaslatára Cons-
tantin Argeteian belügyminiszter javaslatára az uralkodó Keöpeczi 
Sebestyén József heraldikust kérte fel. Optimista polgárként nem le-
pődnék meg, ha a román állam Köpecen, valamint az egyesülési gyűlés 
helyén tisztességes szobrot emeltetne (Dan Tanasă beleegyezésével).
Nagy Béla

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

Ma nappal
Holnap

hajnalban

2° -4°

IdőjárásValutaváltó

 Euró       4.6644
 Dollár      4.0999
 100 forint 1,4502

A pedagógusokat várják
Utak találkozása – Lelki tölte-
kezés pedagógusoknak címmel 
együtt gondolkodásra, lelki fel-
töltődésre hívja a pedagóguso-
kat a gyergyószentmiklósi Szent 
István plébánia holnap, novem-
ber 23-án. „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. Hely-
szín: a plébánia nagyterme.

Karácsonyi gyűjtés
Gyergyócsomafalva a Polgár-
mesteri Hivatala, a Napfény 
Szociális Központ és a helyi 
római katolikus plébánia ado-
mánygyűjtést szervez november 
19. és december 14. között. 
Tartós élelmiszert, karácsonyi 
édességet a Napfény Szociális 
Központban várnak. December 
2-án, advent első vasárnapján 
a templomi perselyezés során 
begyűlt összegből szintén tartós 
élelmiszert vásárolnak az arra 
rászorulóknak.

Ötösével képben, örmény 
kultúra könyvben
Kettős eseménynek ad helyet 
a gyergyószentmiklósi Örmény 
Közösségi Ház. Szombaton, 
november 24-én 11 órára várják 
a közönséget az Ötösével című 
pasztellkép-kiállításra, illetve 
az Ani, az ősi örmény főváros 
és magyar vonatkozásai című 
könyv bemutatójára. Matl Péter 
kárpátaljai szobrászművész 
ezúttal festőként mutatkozik be. 
Művészeti tevékenysége 1970-
ben kezdődött. 1996-ban meg-
nyerte a Magyarok Világszövet-
sége által kiírt millecentenáriumi 
szoborpályázatot. Az utóbbi 20 
évben többnyire köztéri szobro-
kat készít fából, kőből, bronzból, 
díszkutakat, egyházi oltárokat 
és szobrokat alkot, emellett 
pasztellképeket fest. Vándor-
kiállításának az Ötösével címet 
adta. A kiállítást Horváth Zoltán 
György egyetemi tanár nyitja 
meg. Ezen alkalommal kerül sor 
egy könyvbemutatóra is, melyről 
egy mondatban úgy nyilatkozott 
a házigazda, hogy az örmény 
építészet tárul a szemünk elé 
Aniban, illetve amint az otthonát 
elhagyni kénytelen nép azt 
magával vitte. A könyv címe: Ani, 
az ősi örmény főváros és magyar 
vonatkozásai, szerzői Horváth 
Zoltán György és Gondos Béla. 

Viccek

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

Véleményét elküldheti

• 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

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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– Halló, ezredes úr, itt Kovács őrvezető 
beszél.
– Kovács őrvezető? Tudja azt, hogy 
éjnek idején ébresztett engem?!
– Igen, ezredes úr, de jelentem, hogy tíz 
ellenséges katonát ejtettem foglyul!
– Tízet? Bravó! Hozza azonnal ide őket!
– Nem tudom, ezredes úr! ... (poén a 
rejtvényben)

Rákosi Mátyás inkognitóban járja a várost, hogy jobban megismerhesse az emberek 
véleményét. Beül egy moziba, ahol a film előtt pereg a híradó, melyen éppen átad-
ják neki az augusztus 20-ai friss kenyeret. Mindenki feláll a moziban, és vastapssal 
köszönti:
– Éljen Rákosi! Éljen Rákosi!
Rákosit földöntúli öröm önti el, ám a következő pillanatban valaki nagyot csap hátulról 
a fejére, és így szól:
– Tapsolj, kopasz, mert elvisz az ÁVO!

*
– Mért ette meg a bolond a lottószelvényt?
– Mert az volt ráírva, hogy eheti.

Éjnek idején

november
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KORMÁNYÁTALAKÍTÁSI STRATÉGIA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR




