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Az olyan ember ne írogasson a tömbházban a jogokról, aki 45 év alatt 
a pletykánál, a leskelődésnél nem csinált egyebet. A földszintre berak 
kerékpárt, szánkót, babakocsit, hólapátot, seprűt, s még sorolhatnám. 
Az emeleten tisztaság és csend van, a földszinten zaj, rendetlenség, 
hideg. Ne feledjük, a tömbházban vannak jogaik az embereknek, de köte-
lességeik is vannak. Vannak szép, ügyeskedő fiatalok, akik a kezüket 
nem teszik rá a munkára.
Ismeretlen 

A hétvégén Potápi úr kemény kijelentést tett Csíkszeredában, jött, el-
mondta ünnepi beszédét, és elment, mi meg itt maradtunk, és a saját 
bőrünkön viseljük ennek következményeit. És még csodálkozunk, hogy a 
térségben a legalacsonyabb az életszínvonal.
Ismeretlen

Tisztelt Nagy Béla nyugdíjas! Többször említette már írásaiban, hogy 1918-
ban Románia területe kibővült Erdéllyel, a Bánsággal és Partiummal. Ön ezt 
a három történelmi területet szétszedi, különválasztja. Akkor tulajdonkép-
pen – ön szerint nem így van – a Bánság és a Partium nem a nagy Erdély-
hez tartozik, és azt kapta meg Románia igazságtalanul 1918-ban? Akkor a 
győztes nagyhatalmak egyértelműen Erdély sorsáról döntöttek, nem külön 
Partiumról, Bánságról, Szilágyságról, Máramarosról, Székely földről. Még 
megemlítem, hogy az olasz egyetemeken nem ,,kötelező módon” tanítják 
a trianoni döntést – amint írja –, hanem csupán törté nelmi tényként, es-
eményként említik a történelemkönyvek, mint sok más eseményt. A túl sok 
fantázia és egyéni képzelet ront a lényegen.
Parajdi Zoltán 

Talán érdemes lenne a nagyobb városokhoz hasonlóan gondolkodni a 
szemét elszállítását illetően. Amennyiben a város bizonyos pontjain vagy 
a bevásárlóközpontokban visszavásárolható automaták lennének a PET 
palackok, üvegek, sörös- és üdítős dobozok, esetleg papír gyűjtésére, 
biztosan változna a hulladék mennyisége is. Így is próbálják a lakók a 
kihelyezett kukákat használni, de sokszor későn ürítik és meg van telve, 
vagy illetéktelen kezek viszik el. Egy picivel több odafigyelést szeretnénk 
az illetékesek részéről! 
Ismeretlen

Vegyes érzelmeket vált ki belőlem a Madarasi Hargitán levő kopjafaerdő 
helyzetének rendezésére vonatkozó elképzelés. Nem erdős részről van 
szó, miért nem tehet oda bárki egy kopjafát, úgy szíve szerint, mert 
ugye a székelyek szent hegyén vagyunk. Gondolom, a vezetőség Ma-
gyarországon tanulta ezt a ,,rend legyen” elképzelést, mert a székely a 
bicskával belefaragta a fenyő kérgébe a szíve választottja nevét, de ezért 
nem reklamált senki. Hogy engedély kell elhelyezni egy kopjafát? És ha 
pár napra, a nagyvilágban elkallódott sorstársunknak megvilágosodik 
székely mivolta, és meg akarja itt örökíteni, akkor kezdheti az engedé-
lyeztetés bürokratikus eljárását, vagy inkább elgondolkodik azon, hogy 
emlékezetből meg az írásokból nem így ismerni a székely embert. 
Ismeretlen

Csak annyit szeretnék kérdezni szemétügyben az illetékesektől, hogy 
arra gondoltak-e, hogy most is ezerszámra úsznak a műanyagpalackok 
az Oltban, erdő-mező tele van szeméttel. Mi lesz akkor, ha kilóra fogják 
fizettetni a szemetet, mérleggel ellátott szemetes autóval. Nesze neked 
szemét. Tisztelettel
Kovács

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: 
RENDŐRÖK
Telefonon is leszolhatott volna.

Ma nappal
Holnap

hajnalban

-4° -14

Időjárás

ESZKIMÓ-
CSÓNAK

GRAMM

BEC.
ATTILA

LENT

ÉVEINK
SZÁMA

GALLIUM

FRANCIA,
OSZTRÁK,

OLASZ

TÉTEL

TESTRÉSZ!

TEHÉN
ADJA

EGYE!

ÉGÉS-
TERMÉK

MÉTER

LÍTIUM,
KÉN

KELET

HORGANY

ALARM

MŰVÉSZI
ALKOTÁS

ANGYAL-
RANG

ÁLLJA
A SARAT

2

CIMKÉVEL
ELLÁT

OSZTRÁK,
NÉM., SP.

POLCRA
TEVŐ

IRÁNYÁBA

KALÁN!

T

F

AM. VÁROS

HELYBEN

1
– Vannak olyan emberek, akik 
sportnak tekintik a horgászást. 
Mások unaloműzőnek. Én az ide-
geim megnyug tatásáért horgá-
szom. És ön, miért horgászik?
– ... (poén a rejtvényben)

A tó partján

Valutaváltó

  Euró       4,6599
 Dollár      4,1194
 100 forint 1,4380

Demens betegek 
hozzátartozóit várják
Első alkalommal lesz Alzheimer 
café Gyergyószentmiklóson. 
Szakemberek és demens 
betegek hozzátartozói gyűlnek 
össze, hogy tudásukkal, tapasz-
talatukkal egymást segítsék, 
erőt adjanak a nehézségekben. 
Nem vagy egyedül, csak szólj – 
ez a találkozó mottója, kezde-
ményezője pedig Kiss Gabriella, 
a Szent Erzsébet Öregotthon 
munkatársa. Doktori disszer-
tációjában ő világított rá arra a 
tényre, hogy a demens beteget 
ápoló addig nem dönt arról, 
hogy hozzátartozóját öregott-
honba adja, szakápolókra bízza, 
míg ő maga is meg nem beteg-
szik. Kiss Gabriella a megelő-
zésben szeretne partner lenni az 
Alzheimer café rendezvénnyel és 
egyéb programokkal is. A Gyula-
fehérvári Caritas által fenntartott 
Szent Erzsébet Öregotthon és 
a Caritas Iskola szervezésében 
ma, november 28-án, szerdán 
17 órára várják az érdeklődőket 
az öregotthonba (Gyilkostó út 
212. szám). A támogató jelleggel 
induló, szakmai demenciabarát 
találkozó programjában szere-
pel: Az Alzheimer café mozga-
lom célja (dr. Kiss Gabriella 
szakmai vezető, mentálhigiénés 
szakember); Orvosi szemmel a 
demenciáról (dr. Pázmán Enikő 
háziorvos); A demencia és a csa-
lád. A demenciával élő időseket 
gondozó családok terhelődésé-
nek szerepe a tartós bentlaká-
sos otthoni elhelyezés kezde-
ményezésében (Kiss Gabriella 
saját kutatásai); Mindennapok 
a demenciával élő személlyel 
(Hegyi Ilona hozzátartozó); A 
multidiszciplinaritás szerepe a 
gondozó családok támogatásá-
ban – interaktív beszélgetés.

Belső iránytű 
a szobrász hitéhez
November 30-án várja újra 
közönségét 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 kö-
zösség szolgálatában. A művész 
neve mégis a bérmáló Márton 
Áronról készült szoborcsoport 
révén vált kitörülhetetlenné Csík-
szereda várostörténetéből. Isten 
szolgáinak ábrázolását követően 
jutott el az Istenemberhez, a 
gyergyószentmiklósi Szent 
István-templomban készítve el 
a keresztút stációit. A közösség 
szolgálatában állni, az akaratra 
igent mondani, megfaragni a 
megfoghatatlant olyan lehet, 
mint Márton Áronnal hinni, Krisz-
tussal kálváriát járni. Honnan fa-
kad, miből táplálkozik a művész 
hite? – erről kérdezi Sárpátki Zol-
tánt beszélgetőtársa, Keresztes 
Zoltán plébános-házigazda.0726-720418

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro
Véleményét elküldheti

• RÖVIDEN
AKTUÁLIS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Viccek

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 siófoki Fő téren szerencsétlenkedik egy német Opel, utasai láthatóan 
keresnek valamit. A téren ácsorog két rendőr. A kocsi melléjük gurul.
– Sprechen sie deutsch? – hajol ki a vezető.
A két rendőr rázza a fejét, hogy nem érti.
– Do you speak english?
Ismételt fejrázás.
– Parlez vous francais?
Továbbra is semmi, az autós bosszúsan továbbhajt. Az egyik rendőr 
megszólal:
– Azért nem ártana már megtanulnunk egy idegen nyelvet!
A másik legyint:
– Minek? Látod, ezek is hány nyelven tudtak, és mire mentek vele?




