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Egyetértek Biederman Béla véleményével a Szeredai-fürdővel kapcsolat-
ban. A fürdőtelepet nem szabad  más célra használni, meg kell becsülni 
az értékes borvizes strandot, hasonló nincs Csíkban. A fürdőt már régóta 
ismerik, Apafi és Rákóczi fejedelmek előszeretettel használták. Orbán 
Balázs csodálattal ír a szeredai borvízről: ,,Bámulatosabb gyógyforrása 
alig van hazánknak”. Hellwig János 1890-ben vásárolta meg a mai fürdő 
helyét, amelyből valóságos oázist létesített az Olt partján, és kitűnő 
fürdővé fejlesztette. Fel kell újítani a strandot, el sem lehet képzelni azt 
medencék nélkül. Testi és szellemi kimerültségre üdítően hat, amire nagy 
szükségük van Csíkszereda lakóinak. A szabadidőparknak más helyet 
kellene keresni. 
Egy nyugdíjas, aki 60 évvel ezelőtt úszni tanult a langyos vizű 
medencében

 Kedves Parajdi Zoltán, javasolnám, hogy tanulmányozza Románia 
térképét, és akkor megtudja, hogy mekkora Erdély, és hol terül el, az-
tán megtudja, hogy a Bánság, Partium hol található. Hogy fantáziával 
írtam-e a véleményemet, arról győződjön meg, és olvassa el Eördög Ist-
vántól ,,Erdély román megszállása 1916-1920” című, történelmet ismer-
tető könyvet, mely anyag az olasz és vatikáni Szentszék levéltári forrásai 
alapján lett megírva, az olasz Antonello Biagi, a történelemtudományok 
professzora javaslatára. Ha a professzor hazudott, hogy a kötelező sza-
kirodalmak között szerepel, akkor én is hazudtam. Hogy tudja, eddig 
csak reális adatokat tolmácsoltam. Sanda gyanúm, hogy valahol fáj az 
igazság kimondása, közlése az ön számára! Ne feledje, Parajdi Zoltán, 
Erdély igazságtalan ajándékba adását, elcsatolását addig kell ismertetni 
az olvasókkal, amíg a román kormány reálisan ismerteti az őslakosság-
gal, írva és szóban.
Nagy Béla nyugdíjas

Tisztelt Ismeretlen! A Székelyhon december 4-i sms-rovatában, Büdös-
fürdő fellendítése kapcsán, azt tudom mondani, hogy Hargita Megye 
Tanácsa részéről nyitottak vagyunk, és teljes mértékben támogatjuk az 
üdülőtelepülés fejlesztési elképzeléseit. Ezért tartottuk fontosnak az 
odavezető út megépítését, hiszen a hosszú távú fejlesztés alapja, ha biz-
tosítjuk a turisták számára az elérhetőséget. A további fejlesztésekhez a 
legfontosabb a két község részéről a település felújított és összehangolt 
rendezési tervének elkészítése. Ezt követően tudja és kész Hargita Megye 
Tanácsa támogatni a büdösfürdői elképzeléseket. Tisztelettel,
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke

Tényleg levegőnek néztek minket a nagy egyesülés napján, egy szó 
megütötte a fülemet. Gyulafehérvári beszédében Klaus Johannis álla-
melnök annyit mondott talán, hogy a nemzeti kisebbségek egyesültek 
Romániával, és ennyi… A bukaresti parádén mintha láttam volna egy 
csoportot, talán kisebbségi zászlókat vittek. De csak egy villanás volt, 
lehet, hogy a szemem szikrázott? 
Ismeretlen 

Szeretném tudni, hogy miért nincs a bölcsődékben, napközikben orvos. 
Az iskolaorvosok miért nem tartják be a munkaidőt? Miért kapják a nagy 
fizetést? Már az oltásokat sem ők végzik el, ki felel a munkájukért? Úgy 
értesültünk, hogy az iskolaigazgatók írják alá a jelenléti ívet. Hogy lehet 
így elhanyagolni a gyermekközösségeket? Kérjük, válaszolják meg, mert 
gyermekeink egészségével nagy bajok vannak a közösségekben.
Többgyermekes szülő

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

Ma nappal
Holnap

hajnalban

-1° -13°

Időjárás

#vélemények  #hírek

Valutaváltó

Euró       4,6542
Dollár      4,1053
100 forint 1,4371

Hahner Péter előadása
Hahner Péter történész 100 
történelmi tévhit, valamint a 13 
diktátor című könyveire épülő 
történelmi előadására hív az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
és az Identitas Egyesület. Az 
előadás a csíkszeredai városhá-
za dísztermében december 7-én 
pénteken 18.00 órától lesz. 

Bene Gábor előadása
A Honfoglalás előttől az Európai 
Unió utánig előadássorozat 
folytatásaként december 7-én, 
pénteken délután 4 órától Bene 
Gábor: Nemzetet építs! címmel 
tart előadást a városháza gyűlés-
termében Csíkszeredában. 

Véreskép-túra
A csíkszeredai Gentiana Termé-
szetjáró Egyesület december 
9-én, vasárnap a Csíki-havasok-
ba szervez túrát, amelyre minden 
érdeklődőt szívesen vár. Túraút-
vonal: Csíkszereda – Véreskép 
emlékmű – Köves-tető – Zsögöd-
fürdő – Csíkszereda. Indulás va-
sárnap reggel 9 órakor a Hargita 
Vendégváró elől. A túrán csak 
előzetes bejelentkezéssel lehet 
részt venni, jelentkezni szombat 
este 9 óráig lehet a 0745-107618-
as telefonszámon.

Korodi fogadóórái
Ezen a héten Korodi Attila parla-
menti képviselő az alábbi prog-
ram szerint tartja fogadóóráit: 
ma  reggel 9-től Balánbányán a 
kultúrotthonban, 10 órától Csík-
szentdomokoson a polgármeste-
ri hivatalban fogadja a lakosokat. 
11 órától Csíkcsicsóban, a római 
katolikus plébánia hittantermé-
ben folytatódnak a fogadóórák, 
12.15-től Nagytusnádon a polgár-
mesteri hivatalban kereshetik 
a képviselőt az érdeklődők, 
13.15-től Tusnádfürdőn, szintén a 
polgármesteri hivatalban áll az 
állampolgárok rendelkezésére.

JóPont akció
Rászoruló csíkszeredai és 
Csíkszereda környéki családok 
karácsonyának szebbé tételére 
indította el a hétvégén Karácsonyi 
JóPont akcióját a helyi Juventutti 
Alapítvány, amelynek során tartós 
élelmiszereket, valamint tisztál-
kodási szereket, illetve pénzado-
mányokat gyűjtenek december 
17-ig 19 gyűjtőponton. Az akcióról 
bővebben a www.juventutti.ro/
karacsonyi-jopont-akcio internetes 
oldalon olvashatnak.

Fekete Vince 
könyvbemutatója
Fekete Vince József Attila-díjas 
költő Szárnyvonal című új ver-
seskötetéről beszélget a költővel 
Borsodi L. László a Kájoni János 
Megyei Könyvtárban szervezett 
közönségtalálkozón december 
11-én, kedden 17 órától.

• RÖVIDEN

Viccek

Viccek

Egy férfi költözködik, de a kanapéja se-
hogy sem fér ki az ajtón.
Erőlködik, de a végén a kanapé beszorul 
az ajtóba.
Ekkor áthívja a szomszédot, aki az ajtó 
másik oldalán erőlködik.
Így megy vagy 10 percig, majd a tulaj 
lihegve megszólal:
– Ej szomszéd, azt hiszem, ezt sose 
fogjuk kivinni!

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

Véleményét elküldheti

PRAKTIKUS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
A SZEKÉREN
– ... nem is vagyunk még Udvarhelyen.
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– Amióta megszületett a kilencedik 
gyerek, a párom állandóan sürget, 
hogy esküdjünk meg, de én nem 
merek hozzámenni.
– Pedig kilenc gyerek után ideje volna.
– No, igen. Csakhogy lánykoromban 
egy orvos azt mondta, hogy vigyáz-
zak a férjhezmenéssel, mert gyenge a 
szervezetem, ... (poén a rejtvényben)

Elővigyázatosan...

TULIPÁN áruház (oldalsó bejárat)

Decemberi Forradalom utca 3. szám

0741–100393

0755–088373

SZEMÉSZETI
RENDELÉSEK

dr. Lozsádi Zsuzsanna
dr. Kedves Hanga 
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*
Tel: 0751 79 79 14

CSÍKSZEREDA, 
A T

Mire a szomszéd:
– Ja, kivinni?

*
– Hogy vagy Zoli?
– Köszönöm, jól.
– És a kedves feleséged?
– Nem tudom. Nem beszéltem vele két 
napja.
– Hogyhogy?
– Nem akarom félbeszakítani.

*
– Székely bácsi, mit szólt a család az új 
hallókészülékéhez?
– Nem beszéltem még nekik róla, de 
azóta már kétszer átírtam a végrende-
letemet.

*
Két paraszt beszélget:
– Az én földem olyan nagy – dicsekszik 
az egyik –, hogy ha reggel elindulok az 
autóval, csak estére érek körbe.
– Nekem is volt ilyen rossz kocsim. –
mondja “együttérzően” a másik.




