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Az amatőr gazdálkodás alkonya? Igen, a földdel, az állatokkal dolgozni 
egyre kevesebben akarnak, de a rászoruló, nélkülöző családok száma 
egyre nő. Generációk nőnek fel úgy, hogy a szüleik, nagyszüleik nyug-
díjára támaszkodnak, mert nem éri meg gazdálkodni. Kíváncsi vagyok, 
mi lesz ennek a vége?
Ismeretlen 

Hát sajnos nagyon elfajult minden. Tömbházban lakni nem egyszerű, 
tűrni kell mindent. Hangoskodás, trappolás, építkezések, cigarettázás 
a lépcsőházakban, aki bírja, marja. Semmi tisztelet, semmi figyelem, 
mert mindent szabad, már az ellenőrzések sem számítanak, kifizetik 
a büntetést, és megy minden tovább. Főképp az idős generációnak 
nagyon nehéz megszokni ezt az átalakulást, a modern világot. Min dent 
felborított a pénz, a nagy liberalizmus. Jó, akiknek sikerült magán-
házat venni, építeni, örökölni, rendbe tenni, s csendben, nyugodtan 
élni. Ez keveseknek adatik meg. 
Ismeretlen 

A ,,Centenárium magyar szemmel” című cikk kapcsán megjegyezném, 
hogy a román politikai vezetők ténykedése számított, nem a népi 
akarat. Nem kell félrevezetni a közvéleményt. Ugyanabban a számban 
elhangzik a ,,Ne engedjük, hogy csúfot űzzenek Erdélyből” című cikk-
ben, hogy ,, a 20. század nem a népek, hanem a geopolitika százada”. 
Ez igaz! Ajánlom minden nyilatkozó figyelmébe, hogy ne szédítsük sa-
ját olvasóinkat és nemzettársainkat.
Ismeretlen

Porosenkóval, az ukrán államelnökkel, s nem csak – akár ilyen  em-
beri és anyagi áldozatok árán is – valakik  provokáltatják az oroszokat, 
hogy a háborús veszélyre, azaz a feltételezett  orosz terjeszkedésre 
hivatkozva, Ukrajna megmaradt részét, mielőbb az EU-ba berángat-
hassák?
Veress Dávid

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 fog-
ják fizettetni a szemetet, mérleggel ellátott szemetes autóval. Nesze 
neked szemét. Tisztelettel
Kovács

Majd amikor a románok is megünneplik 1940. június 28-át, amikor 
Besszarábiát elcsatolták Romániától, akkor beszélhetünk megbékélés-
ről.
Ismeretlen

Ha megdrágul a szemét elszállítása, és kilóra kell fizetni, akkor min-
den lakószövetségnek külön kuka lesz, és valaki mindig őrködni fog, 
hogy más lakó ne ürítse oda a szemetet? Nagy marhaság!
Ismeretlen

Mondjuk, nem tudom, erre a fene nagy pénzszórásra, amire készül a 
kormány, honnan lesz keret, mert az adóbegyűjtés még most is olyan, 
mintha az lenne a cél, hogy mindenki adót csaljon, minél többet.
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.

Az olvasó véleménye

A lapunk csütörtöki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
AZ A BAJA, HOGY...
... a szája kinyílik.
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– Miért nem teszel szemüveget, 
amikor a barátoddal mentek va-
lahová?
– Mert azt mondta, hogy 
szemüveg nélkül jobban 
tetszem neki. És ha nem hordok 
szemüveget, ... (poén a rejtvény-
ben)

Miért?

Valutaváltó

 Euró       4,6560
 Dollár      4,1008
 100 forint 1,4386

Seregszemlével rajtol-
nak a városnapok
Várhatóan idén is több szá-
zan vesznek részt szerdán a 
Gyergyói Seregszemlén, a Szent 
Miklós Napok egyik legnép-
szerűbb eseményén. A város-
napok nyitányának is számító 
seregszemlén civil szervezetek, 
intézmények mutathatják meg 
magukat ünneplőben és ehhez 
illő jó hangulatban. A résztvevő-
ket 15.30-kor várják a Szabadság 
térre, és 16 órakor kezdődnek a 
csoportok villámcsődület-szerű 
kreatív bemutatkozásai. Idén 
számos egyedi zászló lobogta-
tása is színesíti az eseményt, a 
zászlókészítés is feladata ezúttal 
a szervezeteknek.

Tűzijátékot is hoz 
Szent Miklós
A 2018-as gyergyószentmiklósi 
városünnep első estéjén, szer-
dán 17 órára várják a gyermeke-
ket és az őket elkísérő szülőket, 
nagyszülőket a főtéri színpad-
hoz. Színes műsor keretében ér-
kezik ide a Mikulás, vagyis Szent 
Miklós püspök, hogy megaján-
dékozza a gyermekeket, illetve 
virgácsot osszon azoknak, akik 
rosszalkodtak az elmúlt évben. 
Szent Miklós egyben a város 
védőszentje is, így nemcsak a 
kicsikre gondol, hanem a felnőt-
tekre, bulizni, szórakozni vágyó 
fiatalokra is. Tűzijátékot hoz 
ajándékba, rakéták fénye vilá-
gítja majd be az eget. Ezután fog 
kitörni a buli, ahol a Kowalsky 
meg a Vega együttes koncerte-
zik. A zenekar a gyergyószent-
miklósiak körében meghirdetett 
szavazás eredménye alapján 
kapott meghívást a Szent Miklós 
Napokra. Elhangzanak például 
olyan slágerek, mint az „Amilyen 
hülye vagy” vagy a „Bölcsődtől 
a sírodig” is dalok, amelyeknek 
köszönhetően több albumuk is 
többszörös platinalemez lett

Beszélgetés román 
történetírásról
Lucian Boia Az 1918-as nagy 
egyesülés című könyvéről 
beszélget a Gyergyószentmiklósi 
Városi Könyvtárban szerdán 18 
órától Rostás-Péter István, a 
kötet fordítója és Csergő Tibor, 
a Tarisznyás Márton Múzeum 
igazgatója. A most bemutatásra 
kerülő könyv az idén évszázados 
múltra visszatekintő modern 
román állam megalakulásának 
körülményeire világít rá úgy, 
hogy tágabb – európai, sőt világ-
politikai –értelmezési mezőben 
értékeli a kor eseményeit, az 
azok közötti összefüggéseket. 
Eddigi munkásságát meghatá-
rozó szemléletéhez híven Boia 
ezúttal is lerántja a történelmi 
mítoszokról a már rájuk kérgese-
dett leplet – olvasható a Koinó-
nia Kiadó ismertetőjében.

• 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

Férj és feleség ül otthon, egyszer 
csak megszólal a nej:
– Te József, ez a pénztárosod, akit 
olyan becsületes embernek hittél...
– Igen?
– Szerelmet vallott nekem.
– Ne ijesztgess asszony, már azt 
hittem, lopott a kasszából...

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

Noroc Plus

A TÖRTÉNELEM KEREKÉN KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR




