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Több gyalogost is elgázoltak idén Csíkszeredában, nagyrészüket 
gyalogátkelőn – olvashattuk a Zebrán a gyalogos az első című cikk-
ben. A gépjárművezető köteles – helységekben 30, helységeken kívül 
50 km/h alatti sebességgel közlekedni – rendelkezik a Közlekedési 

Törvénykönyv 123. Cikkében. A cikk alpontjaiban (összesen 10) fel 
vannak sorolva azok a forgalmi helyek, amelyekre ez vonatkozik, így 
a h) bekezdésben a gyalogátjárókra vonatkozó rendelkezés. Amikor 

éppen átkelőben van a gyalogos az átjárón, vagy átkelni szándékozik, 
a járművezetőnek meg kell állnia, és átkelési elsőbbséget adni an-
nak. A sofőröknek még azt sem szabad elfeledni, hogy a sebességet 
alkalmazni kell az útviszonyokhoz úgy, hogy minden manővert biz-
tonságosan lehessen végrehajtani. Egyszóval minden alkalommal – le-
gyen vizes, sáros, latyakos, jeges stb. – az útfelület, olyan sebesség-
gel kell közlekedni a jelzett gyalogátkelőkhöz, hogy – szükség esetén 
– meg tudjunk állni a zebra előtt, és semmi esetre se üssök el az ott 
éppen átkelőket. A gyalogos pedig – ha egyszer elhatározta – akkor 
határozottan és egyéb elfoglaltság nélkül (mobilozik, mesél stb.) fi-
gyelmesen keljen át az úttesten. Ajánlatos lenne minden iskolában 
– valamilyen szinten, akár elemistáknak is – oktatni a gyalogosokra 
vonatkozó közlekedési szabályokat és azok betartását. Valamelyik 
fölösleges tantárgy vagy annak – valamelyik – része helyett érdemes 
lenne beiktatni a tananyagba is. Egyébként a járdán is érdemes odafi-
gyelni a közlekedésre. Láttam a neten olyan videót, amikor egy fiatal 
hölgyön – aki éppen mobilon telefonált – egyszerűen áthajtott, maga 
alá gyűrte egy, a járdára felsodródott jármű, akik észrevették, félre-
ugrottak, a figyelmetlen hölgy pedig az autó alá került. Amint láttuk 
kettőn – gyalgos és autós – áll a dolog. Mindkettőnek be kell tarta-
nia a szabályokat! Nincs, amiért sietni. Hová is sietünk? Befejezésül 
álljon itt Szádeczky-Kardos György: Nincs időd! versének idézete: „És 
ha est botul a késő mára,/Készülni kell a számadásra,/ Mérlegre 
tenni egész élted,/Tettél-e jót, láttál-e szépet,/És nincs más vágyad 
csupán ennyi:/ Nem rohanni, csak embernek lenni,/hiszen már látod a 
temetőt!/De most már késő!....Nincs időd!”
Köz-ügyes

Napirenden írnak az újságok arról, hogy itt is, ott is leveszik a 
Községháza, Városháza feliratokat. Nem értem, miért? Talán cirill-
betűs feliratokat kellene használni, hogy Tanasă elvtárs agyához is el-
jusson ennek jelentése? Ha már magyarul nem megy, románul nincsen 
megfelelő fordításra alkalmas ábécé, vagy pedig gyenge a szókincsük? 
Ezek a feliratok nem az új demokrácia idején íródtak oda, hanem még 
a román állam megalakulása előtt. Ez lenne ez a híres és toleráns em-
beri méltóság a kisebbségekkel szemben? Amit állítólag ő maga kel-
lene képviseljen, de kinek a megbízásából? Hogy akarja a román állam 
kormányozni hat hónapig az EU-t, ha engedi ilyen nacionalista, sovén 
társaság működését? Ezért az állam is hibás, miért engedi? A kompe-
tens személyek pedig hallgatnak.
Ismeretlen

Sokan ülnek úgy a volán mögé, hogy azelőtt szeszes italt ittak, és emiatt 
a közúti balesetek sem maradnak el. Ez történik, ha boldog-boldogtalan-
nak jogosítványa van. Nem is értem, miért csodálkoznak ezen a tényen. 
Ez Románia, a lehetőségek országa.
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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IdőjárásValutaváltó

 Euró       4,6540
 Dollár      4,1197
 100 forint 1,4376

Vásár Újfaluban
December 19-én 13 órától 
karácsonyi vásár nyitja meg 
kapuit Gyergyóújfalu központi 
parkjában. Óvodások, iskolá-
sok által készített dekorációk, 
helyi kézműves és gasztronó-
miai termékek gazdag kínála-
tával várnak mindenkit. Lesz 
forró tea, forralt bor, zsíros 
kenyér, karácsonyi zene és 
meghitt hangulat.

Szárhegyi események
Az év hátralévő időszakába 
tervezett fontosabb esemé-
nyeket hozta nyilvánosságra 
Gyergyószárhegy önkormány-
zata. E szerint december 22-én 
18 órától Sportgálára kerül sor 
a kultúrház nagytermében. 23-
án, reggel 9 órától az esti mise 
utánig, karácsonyi vásár lesz 
a polgármesteri hivatal előtti 
téren. Itt áll az adventi koszorú 
is, melyen a negyedik gyertyát 
az esti mise után meggyújtják, 
az ünnepi műsort a Kájoni 
János Kórus biztosítja. Decem-
ber 25-én 18,3o-tól Karácsonyi 
előadás kezdődik a kultúrház-
ban, december 28-án pedig 
ugyanitt Karácsonyi táncház 
lesz. Az év utolsó közösségi 
eseménye a december 29-re, 
16 órától tervezett falugyűlés, 
melynek helyszíne szintén a 
kultúrház lesz.

Drognapló újra 
a Figuránál
A Kubiszyn Viktor műve 
nyomán készült Drognapló 
című előadást ismét műsorra 
tűzte a Figura Stúdió Színház, 
a darab december 20-án lesz 
megtekinthető a gyergyó-
szentmiklósi színház stúdió-
termében. Az egyszemélyes 
előadást Fodor Alain Leonard 
játssza, rendezőként Fara-
gó Zénó jegyzi a darabot. A 
vizuális effekt Ferenczi Zoltán 
munkája. Jelmeztervező: Török 
Réka. Dramaturgiai konzul-
táns Moșu Norbert-László. Az 
előadásra jegyek elővételben 
a színház jegypénztárában 
válthatók munkanapokon 15 és 
19 óra között.

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.

• 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

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

Véleményét elküldheti

5/40 4  30  33  19  28  2

JOKER 43  31  22  9  23  7

Super Noroc 6  1  2  6  3  3

6/49 47  33  34  16  44  27

Noroc 7  8  2  1  6  6  8

Lottó

4  6  8  0  6  4 Noroc Plus

A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
EMLÉK...
– Nekem kellett megfojtanom.
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Az újonnan kinevezett főnökhöz, alighogy el-
helyezkedett a szobájában, benyit hozzá egy 
fiatalember. Erre rögtön felkapja a telefont, 
és mondja:
– Hogyne, igazgató úr, kitűnően érzem 
magam önöknél.
– Jó, rendben, akkor este találkozunk. 
Viszontlátásra!
Leteszi a kagylót, majd a fiatalemberhez 
fordul:
– Nos, mit óhajt?
– ... (poén a rejtvényben)

Az új főnök

Előfizetésért házhoz 
megyünk
Felhívjuk olvasóink figyelmét, 
hogy továbbra is megvan a lehe-
tőség az előfizetésre a Székely-
hon napilapra utánajárás nélkül, 
otthonról is. Az előfizetésért 
hívja a 0726720271-es telefon-
számot naponta 8 és 16 óra 
között. Munkatársunk házhoz 
megy és felveszi az előfizetést. 
Az előfizetés utolsó határideje 
minden hónap 21-e. 
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