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Tisztelt Nagy Béla úr, önt az indulatok vezérlik, mert vissza mertem szólni. 
De mégis  fontos néhány dolgot tisztázni. Nekem nincs szükségem Románia 
térképét nézni, mert ismerem. Ezen kívül évszázadokra visszanyúló térképeim 
és könyveim vannak, hasonlót ajánlok önnek is. De most kettőnket az 1920. 
június 4-én aláírt trianoni diktátum érdekel, ami a Magyar Királyság területi 
csonkításához vezetett. Adatok önnek: a Magyar Királyság összterülete 325 
411 négyzetkilométer volt, ebből a legnagyobb elcsatolt rész 103 093 négy-
zetkilométer Erdély területe, amely magába foglalja a Bánságot,  Partiumot 
és a többi, Erdélyhez tartozó történelmi régiót. Magyarország területe viszont 
92 963 négyzetkilométerre zsugorodott. Tehát a mai Erdély területe 10 130 
négyzetkilométerrel nagyobb a mai Magyarországénál. Tehát mindenki ada-
tok birtokában írjon és ne szórakozásból. Egyik friss forrás: Prof. Ludvig von 
Lang, Zürich, 2001. 
Parajdi Zoltán

A PSD elnökének, Dragneának igaza van. De miért? Mert eddig az Alkotmányba 
nem volt belefoglalva a Gyulafehérvári Nyilatkozat, így valóban alkotmányel-
lenes Székelyföld autonómiájának megadása. Végül is Dragnea segítségével, 
nyilatkozatával, véleményével el van ismerve, hogy csak 100 éve mellőzik, 
tagadják Székelyföld létezését! Király Károly volt politikus, aki képviselte a 
Romániában élő magyarokat, tagja volt az alkotmányozó bizottságnak, nem 
véletlenül tagadta meg a jegyzőkönyv aláírását!
Nagy Béla

Láttam egy műsort nemrég, amelyben egy túlsúlyos taxisofőrről volt szó, 
akit munkaadója azért akart – azonnali felmondással – elbocsátani, mert 
130 kilós testsúlyával bizonyos többletkiadást jelent a kis cégnek, a szállítási 
költségeket terhelte azzal a többletüzemanyag-fogyasztással, amelyet az át-
lagsúlyú emberek fölötti testtömegének úgymond taxiztatása közben okozott 
– meséli egyik ismerősöm. Erre nekem eszembe jutott, hogy a magyarok fele 
túlsúlyos és – legtöbben – semmit sem tesznek ellene. Ez szorosan össze-
függ a testmozgás hiányával, a magyarok 53 százaléka legfeljebb a kanapéról 
követi a sportot, egyébként semmilyen szabadidős mozgást nem végez. Ha-
sonlókról beszélt nemrégiben Tusványoson Mocsai Lajos, a Testnevelési Egye-
tem rektora, aki szerint a magyarok 77 százaléka inaktív, a lakosság 6 százalé-
ka fél kilométert sem tudna legyalogolni, és az ország évente elkölti egy 
olimpia árát a mozgáshiányból fakadó egészségügyi problémák kezelésére. 
Senkit sem akarok bántani, aki súlytöbblettel küszködik. Még az eddig jól 
bevált egyetlen fógyókúrára sem szeretnék emlékeztetni (bármit, bármenny-
it, bármikor megehetsz, csak ne nyeld le). Azonban, amit egyes vállalkozók/
patronok megengednek maguknak az alkalmazottaikkal szemben, hát az már 
lassan minden képzeletet felülmúl. Holott mindenki figyelembe kéne vegye 
azt, hogy mindenki azért áll munkába, hogy fizetést kapjon, s abból fenntart-
sa magát s esetleg – ha van – családját, hozzátartozóit. A vállakozóknak pedig 
a munkavállalók után van, nő a jövedelmük. Hát akkor nem kellene-e azokat 
megbecsülni, azokkal tisztességes(ebb)en bánni!? 
Köz-ügyes 

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

3° -4°

IdőjárásValutaváltó

Euró       4,6480
Dollár      4,0896
100 forint 1,4389

Karácsonyvárás 
a Kalákával
A gyergyószentmiklósi Szent 
István-templomban december 
14-én, a gyergyócsomafalvi kato-
likus templomban december 15-
én mutatja be Szabad-e bejönni 
ide betlehemmel? című koncert-
jét a Kaláka együttes. Mindkét 
helyszínen este 7 órától kezdődik 
a műsor. A szentmiklósi koncert-
re jegyek elővételben a Figura 
Stúdió Színház jegypénztárában 
válthatók munkanapokon 15 és 
19 óra között. A helyszíneken a 
koncert kezdete előtt fél órával 
vásárolhatók meg a belépők.

Ünnepre hangoló 
meseolvasás
A Gyergyószentmiklósi Városi 
Könyvtár munkaközössége arra 
buzdít minden mesekedvelő 
gyereket, felnőttet, hogy térjenek 
be a könyvtárba, vegyenek részt 
az ünnepváró programokon, hisz 
a Mesés adventi kalendáriumból 
mindenkinek jut egy, a karácso-
nyi ünnepkörhöz kapcsolódó me-
se, és meglepetéssel is készül-
nek az intézmény munkatársai. A 
program december 21-ig tart.

Kézműves vásár
Első alkalommal szervez karácso-
nyi kézműves vásárt Gyergyó-
szárhegy önkormányzata. Az ese-
ményt, amelyre helyi kézművesek 
jelentkezését várják, advent 
utolsó vasárnapján, december 
23-án tartják a községháza előtti 
téren. Jelentkezési határidő: de-
cember 17. Érdeklődni, iratkozni 
a 0740–439182-es (Gáll Kinga) 
vagy a 0747–775709-es (Fejér 
Kinga) telefonszámokon lehet.

Angyalok játéka 
Az adakozás örömének meg-
tapasztalása céljával idén 
is megszervezi az Angyalok 
játéka elnevezésű jótékonysági 
akcióját a Vöröskereszt gyer-
gyószentmiklósi szervezete. 
Kérik a csatlakozni vágyó gyer-
gyószentmiklósi gyerekeket, 
készítsenek ajándékcsomagot 
lehetőleg olyan tartalommal, 
aminek ők maguk is örülnének. 
Az ajándékokat saját iskolájuk-
ba kell kell elvigyék a gyerekek, 
a tanintézetekből a vöröskereszt 
önkéntesei gyűjtik majd össze a 
csomagokat, amiket december 
15-én a Sportiskola tornatermé-
ben osztanak majd szét.

• 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

Vicc
Két ember találkozik:
– Lécci, add kölcsön a fekete 
öltönyödet, mert meghalt a nagy-
apám!
– Persze, természetesen, vidd csak.
Néhány hét múlva megint 
találkoznak:
– Jó lenne, ha visszaadnád az 
öltönyömet!
- Hülye vagy? A nagyapámon van.

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

Véleményét elküldheti

ALAPPILLÉR KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
NEM GOND, HÖLGYEM!
–  ... jobban szerettem volna.
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A Marson járt űrhajós élménybeszámolót 
tart a barátainak. Egyikük azt kérdezi:
– Találkoztál marslakókkal?
– Hogyne, egy hónapot eltöltöttem 
közöttük.
– És milyenek ott a nők?
– Pont olyanok, mint a földiek, csak éppen 
hátul van a mellük.
– De hiszen ez borzasztó!
– Borzasztó? Ugyan már! Tánc közben... 
(poén a rej t vényben)

Csak éppen...
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