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Kedves Parajdi Zoltán, javasolnám, hogy tanulmányozza Románia térképét, és 
akkor megtudja, hogy mekkora Erdély, és hol terül el, aztán megtudja, hogy a 
Bánság, Partium hol található. Hogy fantáziával írtam-e a véleményemet, arról 
győződjön meg, és olvassa el Eördög Istvántól ,,Erdély román megszállása 1916-
1920” című, történelmet ismertető könyvét, 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 szakirodalmak 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 olvasók-
kal, amíg a román kormány reálisan ismerteti az őslakossággal, írva és szóban.
Nagy Béla nyugdíjas

Tényleg levegőnek néztek minket a nagy egyesülés napján, egy szó megütötte 
a fülemet. Gyulafehérvári beszédében Klaus Johannis államelnök annyit mon-
dott talán, hogy a nemzeti kisebbségek egyesültek Romániával, és ennyi… A 
bukaresti parádén mintha láttam volna egy csoportot, talán kisebbségi zász-
lókat 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 elhanyagol-
ni a gyermekközösségeket? Kérjük, válaszolják meg, mert gyermekeink 
egészségével nagy bajok vannak a közösségekben.
Többgyermekes szülő

Annyi magán vasúttársaság van, talán kellene indítani egyet a Székely-
föld kiszolgálására is. A Partiumot már lefedte az Astra, nem is akármi-
lyen motorvonatokkal. Brassótól Szeredáig mehetne csatolva két moto-
ros, 4-4 kocsival, aztán Madéfalvától az egyik menne tovább, a másik 
az 501-esen, akár Moinești-ig. Ez már napjában 4-szer is visszahozná az 
árát. Kereslet és támogatás is lenne rá. 
Ismeretlen

A vonatok esetében egyre zavaróbb, hogy hétről hétre ismételten a helyhiány 
miatt 2-3 órával később lehet utazni. Már jó párszor megjártuk.
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: 
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...

Valutaváltó

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

A Szent Miklós Napok 
mai programja
10:00 óra: Babahordozás a csa-
ládban (Szent István plébánia; 
11:00 A Szent Miklós-templom 
búcsúünnepe16:00 Garda Dezső: 
Az Erdélyi Fejedelemség és 
Gyergyó című könyvének bemu-
tatója (Salamon Ernő Gimnázium 
díszterme); 16:00 V. Szent Miklós 
Kupa – kispályás floorballtorna 
(Basilides Tibor Sportcsarnok); 
17:00 Sportgála, (művelődési 
ház); 17:00 Adventi imaeste – Az 
unitárius betegek imádságos 
könyvének bemutatója a közös 
imádkozás alkalmával (unitárius 
imaház); 18:00 Borkóstoló Sike 
Tamás boraival (Városi Könyvtár); 
19:00 TóniDob – Perkúcióest, Fel-
lépnek: Fatima Gozlan (Algéria), 
Ibrahima FalI (Ghána), Cserey 
Csaba (művelődési ház stúdió-
terme); 19:00 Herencsár Viktó-
ria cimbalomművész koncertje 
(Salamon Ernő Gimnázium 
díszterme). 21:30 Havasi Hawaii 
György Lacival és a zenészekkel 
(OneSes); 23:00 Retro Party 
(OneSes).

Színházi ajánló
A Figura Stúdió Színház két 
előadása látható a gyergyó-
szentmiklósi városnapok kere-
tében: december 7-én, péntek 
este 7 órától Leta Popescu 
rendezésében Elise Wilk Hideg 
című darabja tekinthető meg, 
december 9-én, vasárnap 11 
órától Csiki Zsolt rendezésében 
Moșu Norbert-László és Biró 
Réka mesedarabja, Az élet fája 
kerül műsorra. Mindkét előadás-
ra ingyenes a belépés.

Jótékonysági vacsora
A Gyergyói Közösségi és Szoci-
ális Erőforrásközpont ismé-
telten megszervezi az Élmény 
Alap jótékonysági vacsorát 
holnap december 7-én, este 8 
órától a gyergyószentmiklósi 
Szilágyi-étteremben. A vacsora 
jelképes tiszteletdíja 150 lej. Az 
est bevételét teljes egészében 
a helyi tehetséges fiatalokat 
támogató Élmény Alap javára 
fordítják az esemény szervezői. 
Foglalni a rob.erdelyi@gmail.
com e-mail-címen lehet.

Előfizetésért házhoz 
megyünk
Felhívjuk olvasóink figyelmét, 
hogy továbbra is megvan a 
lehetőség az előfizetésre a Szé-
kelyhon napilapra utánajárás 
nélkül, otthonról is. Az előfize-
tésért hívja a 0726720271-es 
telefonszámot naponta 8 és 
16 óra között. Munkatársunk 
házhoz megy, és felveszi az 
előfizetést. Az előfizetés utolsó 
határideje minden hónap 21-e. 

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

Vicc

Kovács egyik reggel megérkezik a munkahelyére, a bejáratnál a recepciós 
lány nevetve fogadja. Kovács kérdezi tőle:
– Mi az, min nevet?
– Tudja, hogy egy nagy fekete folt van az arcán?
– Igen? Hát ezt mindjárt megmagyarázom. Az történt, hogy a feleségem ma 
reggel elindult egy kéthetes vakációra. Kikísértem a vonathoz, aztán adtam 
neki egy búcsúcsókot. 
– De mitől fekete az arca?
– Ahogy felszállt a vonatra, előreszaladtam, és megcsókoltam a mozdonyt.

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

Véleményét elküldheti

• RÖVIDEN

• F E L H Í V Á SPRAKTIKUS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Olvassa a Székelyhon hetente megjelenő
gasztronómiai mellékletét




