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Csak arra volnék kíváncsi, hogy ki állna vissza a kis kazán által nyújtott 
kényelemről a távfűtési szolgáltatásra, abból kiindulva, hogy ne szenny-
ezze a levegőt, az anyagi oldalát nem is tekintve. A legnagyobb levegő-
szennyezők a politikusok…
Ismeretlen

Sok helyen hőmérsékletinverzió van, és ilyenkor csak annyit tehetünk, 
hogy amit nem muszáj, nem engedjük a levegőbe. Ilyen intézkedést nem 
foganatosított soha senki e tájon. A légszennyezettség szintjét – úgy 
ahogy – néhány ponton méri a környezetvédelmi ügynökség, és télidő-
ben bizony az egészségre káros határérték háromszorosának átlépését 
is dokumentálják, azzal annyi. Jobb helyeken már amikor megközelíti a 
határértéket, tájékoztatók mennek, miután átlépte, indul az akcióterv. 
De nálunk nincs és nem is indul, mert hiányzik a szakértelem azokon 
a szinteken, ahol elrendelhetnék. A jelenlegi szinten a távfűtés sok-
kal szennyezőbb, mint a kis kazánok, mert 95% feletti hatékonysággal 
működnek, és nincs szállítási veszteség sem. A kibocsátás mindkét es-
etben ugyanoda történik, egyetlen kémény nem emelkedik az inverziós 
réteg fölé, marad a mocsok a levegőben. Az illetékesek annyit tehettek 
volna, hogy nem a városba, a tömbházak közé telepítik a kazánházakat, 
hanem kiviszik az emissziót – de még sokáig nem nő fel erre a szintre. Ha 
nem akarnánk magas kéményekkel rontani a tájképet, lehetne füstgáz-
mosókkal felszerelni a kazánházakat, hogy kisebb legyen a kibocsátás, 
mint a sok kis kazán esetében, de nem errefelé ,,fejlesztettek”, és a bio-
massza-égetéstől is csak a növekvő ár mentett meg. Szóval lehetne sok 
mindent jobban csinálni, de oda tudás kell: tudni kell olyan vezetőket 
választani akik a közjóért dolgoznak, akik nem haveri vonalon hozzák a 
szakmai döntéseket is.
Ismeretlen

Az idei 74-es sürgősségi kormányrendelet megkülönböztetett árak ki-
szabására kötelezi a hulladékgazdálkodással foglalkozó szolgáltatókat.  
A családi házaknál a mennyiség alapján kell megállapítsák a díjat. Tehát 
mindenki annyi szemetet kellene fizessen, amennyit termel. Nem értem, 
akkor miért akarnak kényszerszerződéseket kötni?
Mihály Matild

Csak a kis falikazánok vannak felszerelve katalitikus gázégőkkel, amiért 
a mérges anyagok (CO, NOx) emanáció ezeknél a legalacsonyabb. Leg-
gyakrabban ezredrésze annak, amennyit a leggyakrabban használt kony-
hakályhák fafűtéssel kibocsátanak, kevesebb mint egytizede, amit a 
modern konyhakályhák gázégői a konyhák zárt levegőjébe kibocsátanak. 
A tüzelőanyag, a földgázfogyasztás is ennél a rendszernél a legalacso-
nyabb, ezért a széndioxid-kibocsátás is. Az előnyeik alapján terjedtek el 
számos országban, amikről, akik felszerelték, meggyőződtek... Javaslom 
az okoskodóknak, hogy jobban tájékozódjanak a jelenségekről, és konk-
rét mérések alapján fontoskodjanak! A mérőkészülékeket Romániában is 
forgalmazzák, és nem drágák.
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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Siklodi-emlékkiállítás
Egy lezáratlan életmű do-
kumentumai címmel Siklodi 
Zsolt (1966–2017) képzőmű-
vésznek, a Gyergyószárhe-
gyi Művészeti és Kulturális 
Központ egykori művészeti 
vezetőjének, a Székelyföldi 
Grafikai Biennálé egykori 
kurátorának állít emléket az 
a kiállítás, amely december 
14-én, 17 órakor nyílik a 
szárhegyi művelődési ház Ci-
ka-termében. A kiállítás 2019. 
január 9-ig lesz látogatható a 
Cika-teremben.

Karácsonyvárás 
a Kalákával
A gyergyószentmiklósi Szent 
István-templomban december 
14-én, a gyergyócsomafal-
vi katolikus templomban 
december 15-én mutatja be 
Szabad-e bejönni ide bet-
lehemmel? című koncertjét 
a Kaláka együttes. Mindkét 
helyszínen este 7 órától kez-
dődik a műsor. A szentmiklósi 
koncertre jegyek elővétel-
ben a Figura Stúdió Színház 
jegypénztá rban válthatók 
munkanapokon 15 és 19 óra 
között. A helyszíneken a kon-
cert kezdete előtt fél órával 
vásárolhatók meg a belépők.

Kézműves vásár 
Szárhegyen
Első alkalommal szervez 
karácsonyi kézműves vásárt 
Gyergyószárhegy önkormány-
zata. Az eseményt, amelyre 
helyi kézművesek jelentke-
zését várják, advent utolsó 
vasárnapján, december 23-án 
tartják a községháza előtti 
téren. „Cél, hogy megismer-
jük egymás termékeit, és 
segítsük egymást azzal, hogy 
a tömegtermékek helyett helyi 
termékeket vásárolunk. Gye-
rekek által készített terméke-
ket is szeretettel fogadunk” 
– olvasható a felhívásban. 
Jelentkezési határidő: decem-
ber 17. Érdeklődi, iratkozni a 
0740–439182-es (Gáll Kinga) 
vagy a 0747–775709-es (Fejér 
Kinga) telefonszámon lehet.

Ünnepre hangoló 
meseolvasás
A Gyergyószentmiklósi Városi 
Könyvtár munkaközössége 
közös meseolvasással igyek-
szik fokozni a karácsonyvárás 
hangulatát. Arra buzdítanak 
minden mesekedvelő gyereket, 
felnőttet, hogy térjenek be a 
könyvtárba, vegyenek részt 
az ünnepváró programokon, 
hisz a Mesés adventi kalendá-
riumból mindenkinek jut egy, 
a karácsonyi ünnepkörhöz 
kapcsolódó mese, és meglepe-
téssel is készülnek az intéz-
mény munkatársai. A program 
december 21-ig tart.

Viccek

A vádlott ügyvédje egy rendőrnek tesz fel keresztkérdéseket:
– Ön miért fogta el a vádlottat?
– Mert a kollégáim leírásából ráismertem a betörőre.
– És Ön mindig megbízik a kollégáiban?
– Az életemet bíznám bármelyikre.
– Van Önnek öltözőszekrénye a rendőrségen?
– Igen.
– És van rajta lakat?
– Igen.
– Ha úgy megbízik a kollégáiban, miért tesz a szekrényére mégis lakatot?
– Tudja, néha ügyvédek is járnak arra.

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

Véleményét elküldheti

• RÖVIDEN
KILÁTÁSOK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MI AZ ELÉG?
– Vízből én is tudnám.
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Megállítja a rendőr az autóst.
– Meg kell önt büntetnem, mert ez egyirányú 
utca.
– Rendben van, kifizetem a büntetést, aztán 
megfordulok.
– Itt nem lehet megfordulni.
– Akkor tolatok majd.
– Tolatni sem szabad.
– Akkor itt hagyom a kocsit.
– Csakhogy itt tilos a parkolás.
– Rendben van, akkor beszéljük meg, hogy ... 
(poén a rejtvényben)

A rendőr és az autós

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




