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Rengeteg lehetőség van különböző tevékenységi körökben pályázatokra, 
cég alapításra, meglévő vállalkozások fejlesztésére. Viszont hiányzik egy 
jól koordinált felnőttoktatási, továbbképzési rendszer, amibe pl.a megyei 
tanács is be tudna segíteni: egy weboldal működtetése, ahol összefut-
nának a különböző, a megyében szervezett tanfolyamok, ahová regisz-
trálni lehetne az érdeklődőknek különböző képzésekre, s ha indul az 
adott területen, akkor értesítsen a rendszer: mintha egy könyvet vásárol-
nék webáruházból, de még nem elérhető, előre jegyezhető. Valamilyen 
minősítési visszajelzés is kellene legyen, hogy ne csak diplomát adjanak a 
szervők megfelelő képzés nélkül. Sokan járnának munkaidő utáni tanfoly-
amokra, sokan váltanának vagy tovább fejlődnének, itthon maradnának, 
vagy továbbmenve is többet érne a székely, szívesebben visszatérne. A 
magyar kormány vállalkozói támogatása biztató, de egy megfelelő képzési 
lehetőség is kellene legyen az érdeklődőknek a termeléstől, feldolgozástól 
a cégalapításig, marketing-alapismeretekig. És ezt egy helyen kellene össz-
esíteni, nem csak a munkanélküli hivatalban, mert több dolgozó embert, 
végző iskolást érdekelnek tanfolyamok, mint munkanélkülit. Másképp egy 
vállalkozás nagyot bukhat, ha gyengén képzett, felelőtlen a munkaerő, 
vagy nem ért hozzá a vállalkozó. A székelynek is változnia kell, az üres szlo-
gen, hogy mindenhez ért, a jég hátán is megél mentalitás megfelelő képzés 
nélkül nem ér semmit, az ország és a nyugati világ segédmunkása marad.
Ismeretlen

A matematika oktatása kapcsán megszólaló szakemberek véleményéhez 
hasonló elemzések sokat segíthetnek a diákok motiválásában. Már elég 
régóta várjuk a matematika vizsgák eredményeinek javulását! 
Ismeretlen

Elnézést, nem akarok senkit sem megsérteni, de a hétfő esti Sepsi OSK 
– Bo toșani labdarúgó-mérkőzést két úriember nagyon szakszerűtlenül 
közvetítette, kommentálta a Marosvásárhelyi Rádióban. Nincs felkészült 
szakember a rádiónál, vagy nem kapnak bedolgozó, magyar nyelvet 
beszélő szakembert?
Ismeretlen 

Pénzkidobás a középületekre, közterületekre kitűzött székely- és váro-
szászlók miatt perelni, úgy is megnyerik a pert a szélsőségesek, amíg az 
udemere nem képes törvénybe foglaltatni másként ezt a helyzetet, inkább 
szédíti a népet az autonómiával.
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.
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Betlehemes 
fakanálbábjáték
Betlehem csillaga című bábjá-
tékát három gyergyói telepü-
lésen mutatja be karácsony 
előtt a HalVirág Bábszínház. 
A ditrói Kőhidi iskolában ma, 
az Eszterlánc napköziben 
december 14-én nézhetik meg a 
gyerekek, az alfalvi művelődési 
házban december 17-én, míg 
az újfalvi Elekes Vencel iskola 
dísztermében december 18-án 
lesz megtekinthető. Valamennyi 
helyszínen délelőtt 9 órakor 
kezdődik az előadás. 

Iránytű az egyház-
község állapotához
A Belső Iránytű következő 
eseményén, rendhagyó módon 
ma, december 12-én 19 órától, 
Fodor Rita szociális munkás 
és dr. Dániel Botond szocioló-
gus egy kutatás eredményeit 
mutatja be 181 visszaérkezett 
kérdőív alapján.  Az egyház-
községben gyűjtött adatok 
sokatmondóak lehetnek a 
gyergyószentmiklósiaknak, a 
gyergyószékieknek, a székely-
földieknek és erdélyieknek 
egyaránt.

Angyalok játéka 
a Vöröskereszttel
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, 
hisz a játék lényege, hogy az 
adakozók megajándékozottak-
ká válnak, vagyis a csomagok 
az akció végén gazdát cse-
rélnek. Az ajándékokat saját 
iskolájukba kell elvigyék a 
gyerekek, a tanintézetekből a 
Vöröskereszt önkéntesei gyűjtik 
össze a csomagokat, amiket 
december 15-én a Sportiskola 
tornatermében, egy nagy-
szabású ünnepség keretében 
osztanak majd szét.

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.
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AKTUÁLIS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
KIRE HASONLÍT?
... tíz embert rántott magával.
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A székely atyafi szeret a pohár fenekére 
nézni, és egyre gyakrabban. Az asszony ezt 
nem nézi jó szemmel, mert ha a férje túl 
sokat iszik, akkor durva, nem beszámítható. 
Egyik nap jönnek a tehenek a csordából 
haza, és szokásuk szerint egyenesen a vizes 
vályúnak esnek. Amikor befejezik az ivást, 
mondja az asszony a férjének:
– Látod-e, te ember, ez csak egy marha, és 
mégis tudja, mi az elég!
Erre az atyafi:
– ... (poén a rejtvényben)

Mi az elég?

Kovács egy ikerpár egyik tagjának udvarol. A kocsmában a csapost régóta furdalja a 
kíváncsiság:
– Mondja Kovács, hogyan tudja megkülönböztetni őket egymástól?
– Egyszerű, meg sem próbálom.

*
Két kutyatulajdonos beszélget, hogy melyikük kutyája az okosabb.
– Az én kutyám olyan okos, hogy minden reggel saját maga megy el az újságoshoz, és 
hozza el a kedvenc napilapomat.
– Tudom – mondja a másik.
– Honnan?
– A kutyám mesélte.

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. 
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Olvassa a Székelyhon hetente
megjelenő sportmellékletét




