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Kedves lakótársak! Szeretnék tanácsot kérni tapasztalt társainktól a köv-
etkező probléma megoldására. Mi az eljárás azokkal az emberekkel szem-
ben, akik saját hobbijuk kielégítésére 20 lakrész közterületét saját céljaikra 
használják fel? Így a szárítót az alagsorban, ami annak volt építve, vagy a 
mosószobát? Nem beszélve a pincék folyosóiról, zugairól, amelyek tele vannak 
az ő cuccaival, van egy mellékhelyiség a földszinten, amelyet csak ő használ-
hat, ő zárja. A lépcsőház bejáratánál 5 négyzetméteren virágot tart, felette, a 
fal oldalán is 10 négyzetméteres területen. Egy biciklit nem lehet letenni ak-
kor, amikor törvény szabályozza a bicikliutakat és a biciklik tárolását, mert 
az ő hobbijára használja ezeket a helyeket. Ezen virágok tárolása a bejáratnál 
leszűkíti a járást, akadályozva egy esetleges tűzesetkor a könnyebb megkö-
zelítést, oltást. Mit szólnak a tűzoltók? Vagy lehet, hogy nem kell ellenőrizzék? 
De még akkor is meg kell oldani az ilyen tarthatatlan helyzetet, mert mind a 
20 lakónak u gyan olyan joga van a közös területhez. Mi a teendő? A bíróság a 
leghatásosabb, hogy az ilyen önkéntes foglalókat jobb belátásra bírja? Azért 
kérjük a tanácsot a tapasztaltabb lakóktól, hogy rövidebb és békésebb úton 
oldhassuk meg, de nem a mi kárunkra.
Ismeretlen 

Ne mind siránkozzanak a három, magyarok lakta megyében élő romá-
nok, mert jelenleg is a vezető állásokat ők töltik be, és nem is akármilyen 
fizetésért. Jól megvannak közöttünk, csak egy a baj, heccelik a szegényebb 
honfitársaikat, és riogatják őket a magyarokkal. Nem mi hívtuk őket ide, mert 
ők voltak a kommunizmus migránsai, akiket az iparosítással telepítettek ide 
Moldvából. Nem a magyar veszi el a megélhetést tőlük, hanem a román állam, 
mert nincs munkahely. Bezzeg a Magyar Autonóm Tartomány idején nem volt 
ilyen téma, mindenkinek volt munkája, és az kötötte le az ember figyelmét, 
nem a gyűlölet. 
Ismeretlen 

Legyünk őszinték, gondolkozzunk, kedves polgártársak, vajon miért szapo-
rodnak a munkát nem vállaló polgárok Romániában, Európában? Miért van 
egyre több alkoholista? Mert passzívan éljük életünket. Soha senki nem 
törődött logikusan a közösségünkben élő munkanélküli, munkát kerülő, 
kéregető, alkoholista, tekergő, lopásokat gyakorló és más hasonló polgárok 
sorsával. A felsorolt állapotokért csakis a nemtörődöm, passzív, elfogult, 
maradi, a civilizáció törvényeit mellőző polgárságot, magunkat lehet okolni! 
Viccesen, a régi mondás szerint, ha nincs cica, az egerek élik szabad életüket. 
Ahol van cicatörvény, ott már az egerek nem cincognak, nem mernek cin-
cogni! Pontosabban, amilyenek a helység törvényei – mosdótála – olyan a 
polgára – a törölközője. De miért mocskos a törölköző? Mert a létező aljas, 
igazságtalan ,,demokrácia” törvényével lehet védekezni, ,,mosakodni”, lopni, 
harácsolni, csalni, pofázni, élni  stb.! Winston Churchill világhírű angol politi-
kus véleménye a demokráciáról: nagyon igazságtalan, aljas törvény!  Érdekes,  

az állatok az igazság törvényeit alkalmazzák, nem a demokráciát. Feltevődik 
a kérdés, a tolvajok miért lopnak, hát megélhetés végett, mert engedjük. A 
piacon ismerőseim azt kérdezték, mi a véleményem a lopókról, kéregetőkről, 
válaszom az volt, hogy igazuk van. Ők is emberek, mint a migránsok, vala-
mint minisztereink. Ők is meg kell éljenek valamiből. Tudjuk azt is, hogy kicsi 
majom a nagytól tanul, hal a fejétől büdösödik. Országunkban hagyományos, 
örökölt mesterség a lopás, a korrupció, tekergés. Törvénnyel kellene kötelezni 
mindenkit, hogy az általános emberi kultúrát sajátítsa el, az iskolát végezze 
el, ha szükség, állami segítséggel! Aki nem fogadná el az Alkotmányban közölt 
törvényeket, gyógykezelésre utalnám. Öngazdálkodást követelnék minden-
kitől, végül a rend-fegyelem tartását csak helybeli polgárokra bíznám.
Nagy Béla, aki életét fizikai munkával kezdte

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: 
KI TUDJA?
– General Motors.
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– Kapható önnél törpepapagáj? – 
kérdi egy nő az eladót.
– Összesen két papagájunk van 
– mondja az eladó –, és csak 
együtt adom el őket!
– De nekem csak egy kell!
– Sajnálom, külön nem eladók.
– No, de miért?
– Mert az egyik csak ... (poén a 
rejtvényben)

Miért csak?

Valutaváltó

  Euró       4,6584
 Dollár      4,1021
 100 forint 1,4475

Könyvbemutató 
Ditróban
November 27-én, kedden 16 
órától a ditrói községi könyvtár-
ba Szent László király – Erdély 
védőszentje című kötetet mutat-
ják be a szerzők jelenlétében. 

Adománygyűjtés
A Gyergyócsomafalva Polgár-
mesteri Hivatal, a Napfény 
Szociális Központ és a helyi 
római katolikus plébánia 
adománygyűjtést szervez 
november 19. és december 
14. között. Tartós élelmiszert, 
karácsonyi édességet a 
Napfény Szociális Központ-
ban várják. December 2-án, 
advent első vasárnapján a 
templomi perselyezés során 
begyűlt összegből szintén 
tartós élelmiszert vásárolnak 
az arra rászorulóknak.

Szent László-falké-
pek szimbolikája
A Láthatatlan Oskola 25. 
kiadására november 29-én 
kerül sor, Szent László-falké-
pek szimbolikája címmel tart 
előadást Sashalmi-Fekete 
Tamás történész, az Arany Griff 
Rend hagyományőrző csoport 
vezetője. A rendezvényre a 
gyergyószárhegyi kultúrotthon 
Cika-termében 18 órától kerül 
sor. Szent László királyt lovagi, 
uralkodói és keresztényi 
erényei magyar szentjeink leg-
népszerűbb alakjává emelték. 
Kultuszának országos elterje-
déséről legjobban a tiszteleté-
re emelt templomok és az ezzel 
szoros összefüggésben álló 
településnevek árulkodnak. 
Legendái közül legismertebb a 
kerlési (cserhalmi) csata során 
történt epizód, a kun vitéz által 
elrabolt lány kiszabadítása – 
többek között erről is lesz szó 
az előadáson. 

Belső iránytű 
a szobrász hitéhez
November 3o-án várja újra kö-
zönségét a Belső iránytű szer-
vezőcsapata. A gyergyószent-
miklósi Szent István plébánián 
este 7 órakor Sárpátki Zoltán 
szobrászművész tart előadást, 
melynek címe: A szobrász hite 
– Szobrászat vonzásában, a 
közösség szolgálatában.

• 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 öregasszony ül a fa tetején. 
Arra jár egy kisfiú, és megkérdezi:
– Mi az, nagyi? Red Bull?
– Nem, dehogy, kisfiam. Pitbull!

*
– Kérem, javítsa meg az autómon a 
dudát!
– De hát a fékje is rossz!
– Tudom, azért kérem, hogy javítsa 
meg a dudát.

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

Véleményét elküldheti
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