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Nagy Béla és Parajdi Zoltán uraknak javasolnám, hogy üljenek le együtt egy 
pohár bor vagy tea mellé beszélgetni. Mindenki jobban fog járni. 
Ismeretlen 

Létezik, hogy nem ért véget a centenáriumi katonai parádé, s azóta is zúg-
nak felettünk a repülőgépek? Erőfitogtatás, ijesztgetés, vagy netán félnek 
valamitől, valakitől?
Ismeretlen

Ameddig az ETV-n Neptunos árulók osztják az észt, addig nagy a baj. 
Egy tanú

Meg szeretném kérdezni a hatóságokat a vadkárok kifizetésével kap-
csolatban, hogy a tavasszal, májusban a medve által megölt borjút mikor 
szándékoznak kifizetni?
Egy károsult gazda

Azt látom, érzem, hogy nem vagyok egyenlő a többségi nemzettel, nem-
kívánatos vagyok a szülőföldemen. XIX. századi balkáni gondolkodás az, 
hogy egy országnak muszáj egyszínűnek lennie. Bármelyik balkáni ország 
történetét nézed, erre hajtottak: békeidőben az asszimiláció erőltetésével és 
a kivándorlás előidézésével, háború esetén durvább eszközökkel. Románia 
nem kivétel. Szerintem bármit ki lehet nézni egy olyan vezetőből, aki meg-
tagadta a saját nemzetiségét, csakhogy elnyerje az állam legfőbb tisztségét. 
Aki minden kisebbségi jogot tartalmazó törvényt megtámad, aki románabb 
akar lenni a született románnál, az nem fogja megállítani azokat, aki a 
székelyeket célponttá teszi egy hadgyakorlat alatt. Az a politikus pedig, aki 
hogy elkerülje a börtönt, képes egy ország igazságügyi rendszerét megvál-
toztatni, az képes bármire (ha érdeke, politikai túlélése ezt kívánja), arra is, 
hogy egy emberi csoportot (a székelyeket) a hadsereg célpontjává tegye. Ha 
a légi hadgyakorlatok olyan területen zajlanának, ahol jelenleg feszültség 
tapasztalható (az ukrán határ melletti városok felett) akkor elhinném, hogy 
védelmi célok motiválják ezt. De így . . . 
Ismeretlen

A baj ott kezdődik, hogy a székelyeket és magyarokat ebben az országban 
nem tekintik Románia ,,saját népének” sem a központi kormányzaton belül, 
sem az ellenzéki politikusok egy tekintélyes részében (PNL, Băsescu-féle 
párt stb.), sem a polgárok nagy része a hegyen túl. A románok százéves álma 
egy magyarok nélküli Románia.
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
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IdőjárásValutaváltó

 Euró       4,6495
 Dollár      4,0769
 100 forint 1,4384

Színházi ajánló
Újra bemutatja Ki vagyok én? 
című előadását a gyergyó-
szentmiklósi diákszínjátszókat 
tömörítő Szín-kron csoport. 
A verses-zenés összeállítás 
holnap, december 12-én, 
este 7 órakor kezdődik a Figura 
stúdiótermében. Az előadás-
ban kortárs magyar versek (és 
necsak) vannak terítéken József 
Attilától, Nemes Nagy Ágnesen 
keresztül Varró Dánielig – olvas-
ható az ajánlóban.  

Jótékonysági könyvvásár
A gyergyószentmiklósi Tini Iro-
dalmi Kör könyvvásárt szervez 
december 12-én és 13-án, 13 
és 19 óra között a Kárpátikum 
Pub és Borpatikában. „Hozd el 
a fölösleges könyveidet, vagy 
válogass a kínálatból. Jelképes 
összegért klasszikus remek-
műveket kaphatsz, vagy épp 
kortárs újdonságokat” – olvas-
ható a felhívásban. A szervezők 
a könyvek elszállítását vállalják 
azoktól, akiknek ez nehézséget 
okoz, vagy valamilyen okból 
nem tudnak személyesen részt 
venni a vásáron. Az ilyen irányú 
kéréseket a 0744–970356-os 
telefonszámon kérik jelezni. A 
könyvek eladásából begyűlt 
összeget jótékonysági célra 
szánják. 

Siklodi-emlékkiállítás 
Szárhegyen
Egy lezáratlan életmű doku-
mentumai címmel Siklodi Zsolt 
(1966-2017) képzőművésznek, 
a Gyergyószárhegyi Művészeti 
és Kulturális Központ egykori 
művészeti vezetőjének állít 
emléket az a kiállítás, amely 
december 14-én, 17 órakor nyílik 
meg a szárhegyi művelődési 
ház Cika-termében. 
Siklodi Zsolt kezdetben főleg 
grafikai megközelítéssel hozza 
létre „vizuális kísérleteit”, 
néha klasszikus eszközökkel 
(litográfia, kézi rajz, rézkarc), 
néha pedig az új technológiák 
adta lehetőségeket használva 
(plotterrajz, fénymásolás, gépi 
gravírozás). Ezzel párhuza-
mosan más képzőművészeti 
műfajokban is kitérőket tesz 
kísérletező játékossággal.
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GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
CSAK ÉPPEN...
... kifejezetten kellemes.
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Az iskolában a tanító megkérdi a gyerekeket, 
hogy kinek az apukája hasonlít valamelyik 
híres emberre. Az egyik nebuló büszkén 
mondja:
– Az enyém Mátyás királyra hasonlít.
– Miért?
– Mert olyan igazságos, mint ő volt.
Erre megszólal egy másik gyerek is:
– Az enyém Dugovics Tituszra hasonlít.
– Miért?
– Mert vállalatigazgató volt, és amikor lebu-
kott, egyszerre ... (poén a rejtvényben)

A részeg megállítja a szembejövő járókelőt:
– Uram! Legyen szíves, nézze meg, hány dudor van a homlokomon!
– Négy.
– Köszönöm. Ez azt jelenti, hogy már csak két oszlop van hátra, és akkor otthon vagyok.

*
– Hallottad? Keresztezték a gólyát a harkállyal – mondja a rendőr fia a barátjának.
– Minek?
– Hogy kopogtatni tudjon, amikor a bébit hozza.

*
A tanítónéni megkérdezi Mórickát, hogy melyik van messzebb, a Hold vagy Amerika?
– Amerika. – feleli Móricka.
– Miből gondolod?
– Abból, hogy a Holdat lehet látni, de Amerikát nem!

Kire hasonlít?

Viccek

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

Előfizetésért házhoz 
megyünk
Felhívjuk olvasóink figyelmét, 
hogy továbbra is megvan 
a lehetőség az előfizetés-
re a Székelyhon napilapra 

utánajárás nélkül, otthonról 
is. Az előfizetésért hívja a 
0726720271-es telefonszámot 
naponta 8 és 16 óra között. 
Munkatársunk házhoz megy és 
felveszi az előfizetést. Az előfi-
zetés utolsó határideje minden 
hónap 21-e. 

• F E L H Í V Á S   

Olvassa a Székelyhon havonta megjelenő
közhasznú tájékoztatási
mellékletét




