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Elég furcsa, visszás dolgok vannak a nagy egyesülés körül. Ha jól tu-
dom, Erdély is benne volt a dologban. De a száz év alatt eltűnt Székely-
föld, mert szerintük nem létezik. Ha igaz, akkor a helyén egy nagy 
lyuk van, ott nem lehet sem autonómia, sem infrastruktúra, sem ipar, 
munkahely, sem székely nép. Akkor mit is ünnepelnek, ami nincs?
Guszti

A parkolási problémák megoldása kizárólag a város felelőssége, ez az 
önkormányzatiság lényegéből fakad. Ugyanis az önkormányzat mint 
az államigazgatás területi képződménye, nem határolódhat el sem-
minemű, a közösséget érintő kérdések megoldásának a felelősségétől. 
Innentől kezdve az ő dolga nemcsak a meglévő közjavak adminisz-
trálása, hanem azok szükségszerű és racionális fejlesztése is. Ennyit 
az elvi szempontokról. Az előbbiekből ugyanakkor az is következik, 
hogy e tekintetben sem lehet a parkolóházak kérdését kizárólag 
haszonelvű (profitorientált) üzleti megfontolásokra alapozni. Ami 
ugyanakkor nem zárja ki azt, hogy a parkolóházak használóinak és 
haszonélvezőinek ne keletkezne díjfizetési kötelezettsége, aminek a 
mértékét, egy racionális 25-30 éves amortizációs periódust figyelembe 
véve, már a tervezéskor meg lehet állapítani. És itt hívnám fel a figyel-
met a haszonélvezőkre. Vagyis azokra a vállalkozásokra (kereskedel-
mi és szolgáltató vállalkozásokra), illetve közintézményekre gon-
dolok, akiknek az ügyfelei azért veszik igénybe a parkolóházat, hogy 
ezeket elérjék. Nos ezektől a vállalkozásoktól meg közintézményektől 
is lehet pénzbeli hozzájárulást kérni a parkolóházak üzemeltetése 
érdekében. Persze magam is belátom, nem egyszerű a feladat. De 
hosszú távon minden szempontból hasznos beruházásokról van 
szó, ahelyett, hogy például most éppen egy főutca teljes mérték-
ben haszontalan átszabására pazarolnánk a pénzt. Ugyanis szükség 
e setén a parkolóházak létesítésének nincs más racionális alternatívá-
ja. Aki nem így gondolkodik, az vegye a fáradságot, és olvasson még 
a témával kapcsolatosan.
Ismeretlen 

Olvasom, hogy változik a vadászati törvény, és normalizálódni látszik 
a kártérítések nemtörődöm helyzete. De ez csak az érem egyik oldala. 
Tisztelt politikus urak, ideje lenne végre a megelőzésre koncentrálni, 
és olyan törvényeket hozni, amelyek oly módon szabályozzák a vadál-
latállományt, hogy a károk mennyisége minimálisra, az emberek el-
leni támadás pedig nullára csökken. A többi EU-s országban ezt már 
rég megoldották, Románia itt is, mint sok más esetben, évtizedek-
kel le van maradva. Túl kell tenniük magukat pár elfogult populista 
emberen, mint ahogy a pár évvel ezelőtti kóborkutya-ügy során, és 
határozottan felvállalni és kimondani, hogy az emberi élet és vagyon 
az első. Higgyék el, ha megteszik, ezzel csak szavazatokat nyernek...
Ismeretlen

Valószínű, hogy a román vasúttársaság új fizikai tulajdonságait fe-
dezte fel a székelyföldi vasúti síneknek. Annyira fagyos itt, a földhöz-
ragadt székelyeknél a románellenes hangulat, hogy ennek hatására a 
sínek -9 fokon talajmenti (hej, ez a székely föld) -45 fokra hűltek le, és 
így elrepedeznek. Éljen a szakértői hozzáértés!
Csuzner Ferenc Csaba 

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 tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MIÉRT CSAK?
... törökül tud, és a másik a tolmács.
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Egy rendőr elmegy a másikhoz látogató-
ba, és elkezdenek beszélgetni:
– Te, Béla, a fiam olyan hülye, hogyha 
azt mondom neki, hogy nézze meg, 
hogy a sarkon vagyok-e, lemegy a tele-
fonfülkéig a sarkon, és csak akkor jön 
rá, hogy nem vagyok ott.
– Tényleg hülye a fiad, Jani! ...
– ... (poén a rejtvényben)

Rendőrök

Valutaváltó

 Euró       4,6585
 Dollár      4,1001
 100 forint 1,4434

Könyvbemutatóra várnak
Ma délután 4 órától a ditrói 
községi könyvtárba a Szent 
László király – Erdély védő-
szentje című kötetet mutatják 
be a szerzők jelenlétében. 
A szerzőkkel Szőcs Csaba, 
a Verbum Kiadó igazgatója 
beszélget.

Szent László-falképek 
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 rendez-
vényre a gyergyószárhegyi 
kultúrotthon Cika-termében 18 
órától kerül sor. Szent László 
királyt lovagi, uralkodói és 
keresztényi erényei magyar 
szentjeink legnépszerűbb 
alakjává emelték. Kultuszá-
nak országos elterjedéséről 
legjobban a tiszteletére 
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 kiszabadítá-
sa – többek között erről is lesz 
szó az előadáson. 

Újra színpadon A vágy 
villamosa
November 29-én, csütörtök 
este 7 órától újra látható a Fi-
gura Stúdió Színház legújabb 
előadása, Tennessee Williams 
klasszikusa, A vágy villamosa 
Nagy Botond rendezésében. 
A vágy villamosa szereplői 
különböző belső tájakból 
szólalnak meg, de mindegyik 
megszólalásban a túlélés 
ösztöne visszhangzik. Hogyan 
lehet túlélni? Ki hogyan éli 
túl ezeket a meghódított és 
belakott területeket, amiket 
– jobb híján – valóságnak 
nevezünk? A produkció 16 
éven felüli nézőknek ajánlott. 
Helyfoglalás és információk a 
0752-227-011-es telefonszá-
mon vagy az org@figura.ro 
e-mail-címen. Online jegyvá-
sárlás a www.biletmaster.ro 
oldalon.

Karácsonyi 
adománygyűjtés
A Gyergyócsomafalvai Pol-
gármesteri Hivatal, a Napfény 
Szociális Központ és a helyi 
római katolikus plébánia ado-
mánygyűjtést szervez novem-
ber 19. és december 14. között. 
Tartós élelmiszert, karácsonyi 
édességet a Napfény Szociális 
Központban várják. December 
2-án, advent első vasárnapján 
a templomi perselyezés során 
begyűlt összegből szintén 
tartós élelmiszert vásárolnak 
az arra rászorulóknak.

• 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

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

Véleményét elküldheti

Viccek

Beálltam egy zsúfolt parkolóba és leengedtem az ablakot, hogy a hátsó ülésen nyújtóz-
kodó kutyusom kapjon elég levegőt. Nem akartam, hogy utánam induljon, megálltam 
hát a járdán és visszamutatva rá, határozottan azt mondtam:
– Ott maradsz! Érted? Maradsz! Maradsz!
Egy közeli autó vezetője, látva hogy szőke vagyok, csodálkozva végigmért, majd 
megszólalt:
– Csak be kell húznia a kéziféket!

*
Fiatal kutya,az öreg apjához:
– Apa,meséld el,milyen volt az a kor,amikor az emberek még nem csak e-maileket 
küldözgettek egymásnak,és még lehetett a postást is kergetni!
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