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Hát ezen nem csodálkozok, hogy az autósztráda-építés akadályokba üt-
közik, az lett volna meglepő, ha másképp alakul. De hát ilyen bürokráciával 
és korrupcióval nem is lehetne másképp! Ezeknek a cégeknek, akik elvál-
lalják az autópálya-szakaszok építését, nem lehet határidőt szabni, mert 
ha esetleg túl hamar elkészülne a pályaszakasz, az azt jelentené, hogy 
egyes főnökök a sok pénz helyett kevesebbel kellene beérjék! Ezért kell ez 
a sok időhúzás, és a román állam ezeket tolerálja, mivel vezetői korruptak, 
és mindenki csak nyer, a köznép meg veszít! 
Ismeretlen

Szemet hunyunk a mieink viselt dolgai fölött, mert közülünk valók. Nem 
kritizáljuk a gyatra minőséget, mert ne bántsuk már a saját termelőnket, 
vállalkozónkat, nem bíráljuk politikusainkat, mert hát értünk dolgoznak 
és magyarok, nem jelentjük fel a rendőrségen a rendszeresen lopó fa-
lunkbelit, a csúszópénzre éhes polgármestert, orvost, mert hát romá-
noknál magyarokat felnyomni milyen dolog már. És nem kritizáljuk azt 
sem, ha a helyi termelő nem tiszteli meg a saját vásárlóit annyival, hogy 
magyarul feltünteti a kötelező szöveget. 
Ismeretlen

Az ,,Ünnep” több száz katonával, csendőrrel, rendőrrel, harckocsik-
kal, rakétavetővel, SMURD-os csónakkal, villogó rendőrautókkal igazán 
meghitt?  Valahogy nem láttam átütő meghatódottságot, könnyeket 
a kivonult románok szemében. Ha ezt jelenti ,,románnak lenni”, elég 
rossz lehet nekik.
Ismeretlen 

Ez már annyira megszokott… Csak az adókat növelik, a fizetéseket saj-
nos nem! Vagy ha növelik a fizetéseket, több adót vonnak le, vagy növe-
lik az élelmiszerek árát! 
Ismeretlen

Amiről önként mondunk le, az örökre elveszett. A tanfelügyelő kéne em-
lékezzen arra az időre, amikor megszűnt a magyar oktatás Gyimesbükk-
ben. Nem önként mondtak le róla, tehát vissza lehetett állítani.
Ismeretlen

Szolgalelkűek kezében a döntés az iskolák összevonásáról, mit várhat-
nánk tőlük? Ezért fogy nemcsak az iskola, de a falu-város, közösségek, 
fogy a székely, s épp azért fojtogatják az iskolákat, mert csak a sötétség-
ben tartott, buta embereket lehet így terelni. 
Ismeretlen

A nemrég olvasottak alapján lehet, hogy mégiscsak az élelemhiány volt 
a fő gond, és nem a vadak vérmessége okozta az általuk okozott káro-
kat? Ki gondolta volna?
 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 tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
HÁROM-NÉGY ÓRÁT ...
– Levélhordás előtt vagy után?
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Egy székely parasztbácsi vígan sze-
kerezik Székelyudvarhely felé. Megállít-
ja egy fiatal menyecske, és kérdi:
– Elvinne magával, bátyám?
– Hogyne, lányom, ülj csak fel. Már 
úgyis te leszel a harmadik másállapotos 
menyecske a héten, akit odaviszek.
– De bátyám, én nem vagyok másáll-
apotban!
– Hát ... – ... (poén a rejtvényben)

A szekéren

Valutaváltó

Euró       4,6519
Dollár      4,0776
100 forint 1,4385

Gyergyószentmiklóson
a Kaláka 
Szabad-e bejönni ide bet-
lehemmel? – ez a címe az 
50. évadját ünneplő Kaláka 
együttes karácsonyi turnéjá-
nak, melynek egyik helyszíne 
Gyergyószentmiklós. Decem-
ber 14-én 19 órától a Szent 
István-templomban lép fel a 
Kaláka karácsonyi koncertjé-
vel. 15 lejért jegyek válthatók 
munkanapokon 15 és 19 óra 
között a Figura Stúdió Színház 
előcsarnokában található jegy-
pénztárban vagy koncert előtt 
fél órával a Szent István-temp-
lomnál. Helyfoglalás és 
információk a 0752-227011-es 
telefonszámon, vagy az org@
figura.ro e-mail-címen.

Vándorbölcső 
igényelhető
Aki decemberben, januárban 
hozza világra gyermekét, a 
Gyergyói-medencében lakik, és 
vállalná, hogy kicsinyét bölcső-
ben altatja-ringatja, keresse 
Nagy Balázst. Sepsiszéki Nagy 
Balázs, a székelyföldi vándor-
bölcső-program indítója és 
működtetője közli: „advent har-
madik vasárnapján, december 
16-án szeretnének Gyergyóban 
egy nagyobb szabású bölcsőá-
tadást szervezni. Öt-tíz bölcsőt 
tudok felajánlani gyergyószent-
miklósi és környéki várandós 
kismamáknak. Előnyben része-
sülnek a harmadik vagy többedik 
gyermeküket váró édesanyák, 
de nem utasítunk el első vagy 
második gyereket váró családo-
kat sem. Egy család hat hónapra 
kapna meg egy bölcsőt, amit 
majd tovább kell adjon újabb 
kismamáknak.” A bölcsőigénylés 
Nagy Balázshoz kell eljusson, 
aki elérhető a 0760–779.835-ös 
telefonszámon és a bioversum@

gmail.com címen. Az ünnepé-
lyes bölcsőátadásra a tervek 
szerint december 16-án a 12 órás 
szentmisén kerül sor a gyergyó-
szentmiklósi Szent Miklós-temp-
lomban.

Beszélgetés a román 
történetírásról
Lucian Boia Az 1918-as nagy 
egyesülés című könyvéről be-
szélget a Gyergyószentmiklósi 
Városi Könyvtárban holnap, azaz 
szerdán 18 órától Rostás-Péter 
István, a kötet fordítója és Cser-
gő Tibor, a Tarisznyás Márton 
Múzeum igazgatója. A most be-
mutatásra kerülő könyv az idén 
évszázados múltra visszatekintő 
modern román állam megalaku-
lásának körülményeire világít 
rá úgy, hogy tágabb – európai, 
sőt világpolitikai – értelmezési 
mezőben értékeli a kor esemé-
nyeit, az azok közötti összefüg-
géseket. Eddigi munkásságát 
meghatározó szemléletéhez 
híven Boia ezúttal is lerántja a 
leplet a történelmi mítoszokról.

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

• RÖVIDEN

Viccek

A főnök nem túl elégedett az új titkárnőjével. Hosszan csöng a telefon a 
titkárnő asztalán, de az meg sem mozdul. Főnöke dühösen rászól:
- Fel kellene vennie a telefont.
- Jó-jó, de olyan fölösleges, úgyis mindig magát keresik...

*
- Kovács bácsi! Miért van annyi gondja a fiának a rendőrséggel?
- Születési rendellenesség. Túl hosszúak az ujjai, és túl rövidek a lábai.
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