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Városszélen a nagy parkolókkal ellátott üzletekben vásárolni sokkal 
kényelmesebb, mint egy zsúfolt központban. Kosárba készen kitaszítasz 
bármit, nem cipekedsz, nem ütteted el magad, miért mennél a központba? 
Apróságot meg lehet venni a tömbházak között is. Buszmegállóban parkol-
ni pofátlanság. Arra ne mondja senki, hogy igen, de hova tegyem az autót? 
Az nem annak van kijelölve, és kész. Sokan járnak gyalog, örüljön annak, 
hogy autója van, hagyja a másikat nyugodtan buszozni. Vészjelzővel állni 
vagy gyalogátjáróra parkolni, amíg megissza a kávét valamelyik kocsma 
teraszán, szemtelenség.  Dolgozna a gyorspostás is, de nem tud az ilyenek 
miatt. Amit nem láttunk, hogy valaki rászólna a szabálytalankodóra, hogy 
ember, ne parkolj ide, mert a másik nem látja, hogy a bácsi-néni át akar 
menni az úton, és elütheti, és azok rettegve leskelődnek az autók mögül, 
hogy normális a közeledő sofőr, vagy vágtató, ideges? Ez a normális? Ra-
gaszkodjunk a parkolókhoz, nagyon helyes, de akkor ne csináljunk csupán 
kényelemből még nagyobb káoszt. Nem tud elmenni egy mentőautó, egy 
tűzoltóautó, mert rájátszunk még azért is, kényelemből, pofátlanságból. 
Ismeretlen

A lépcsőházakban lakóknak, földszinten vagy nem, mind vannak jogaik 
és kötelességeik. Az nem etikus, hogy valaki más után takarítson, még 
csak azért sem, mert mindenki egyenjogú adófizető. Nincs iskola és 
funkció általi megkülönböztetés, még akkor sem, ha valaki büszkeségét 
rá szeretné erőltetni egy lakóközösségre. Nekik még tanulniuk kell a tár-
sadalmi együttélést. De mivel év vége van, kell szólnunk az elszámolás-
ról is, például a vízfogyasztás esetében. Egyes lépcsőházakban 30-100 
köbméternyi túlfogyasztás van. Hát mégis, hová lesz a víz? Elfolyik a 
csövön, vízórán, csapokon keresztül. A kérdés, ki az, aki ezeket így keze-
li, kikerülve a lakótársak jóindulatát, hallgatását? A hát mögött mindenki 
beszélget, csak éppen a szemébe nem mondják. Hát hogy, amikor vízórák 
vannak? – kérdezi a tettes. Azt nem mondja, hogy ha a vízórán nincs plom-
ba, megfordítja, és máris visszafelé forog, így csökkenti a vízfogyasztás 
árát. A közmondás pedig azt mondja, a tolvaj tolvajt kiált. Megkérjük 
az illetékes szerveket, hogy a lakók békéjéért szervezzék meg a vízórák 
plombálását, hogy mindenki fizesse ki, amit elhasznál. A damil-ólom 
kombinációjú plombálás nem volt időtálló, mert vannak, akik az ólmot 
kitágították, a damilt kihúzták, majd visszadugták, megforgatva az órát. 
Megkérünk mindenkit, akik alkalmazzák ezt a módszert, hagyjanak fel 
vele, és mindenki csak a saját fogyasztását fizesse. Az adminisztrátorok, 
bármennyire is szorgalmasak és következetesek, nem tudják a szakmailag 
furfangos módon átszerelt dolgokat ellenőrizni, és nem is ez a dolguk.
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

Ma nappal
Holnap

hajnalban

1° -6°

IdőjárásValutaváltó

Euró        4,6550
Dollár     4,1067
100 forint     1,4390

Irodalmi délután Ditróban
Ünnepi, verses-zenés irodalmi 
délutánra hívnak és várnak 
minden érdeklődőt december 
19- én, szerdán délután 4 órától 
a ditrói községi könyvtárba. Az 
adventi fények a könyvtárban 
című esemény meghívottja Bíró 
Károly tisztelendő. 

Miklós Réka 
könyvbemutatója
A gyergyószentmiklósi Városi 
Könyvtárban december 20-án, 
csütörtökön 18 órától várják az 
érdeklődőket a Miss Screwy 
csavaros árvái című kötet könyv-
bemutatójára. A gyermekkönyv 
Miklós Réka írónő harmadik 
kötete, de egyben első ilyen 
gyermekekhez szóló alkotása. A 
jótékonysági könyvvásárral egy-
bekötött programon Miklós Réka 
írónővel Ferencz-Mátéfi Kriszta 
könyvtárigazgató beszélget.

Újra színpadon a Drognapló
Csütörtökön, december 20-án 
19 órakor látható ismét a Figura 
stúdiótermében Fodor Alain 
Leonard egyéni előadása, a 
Drognapló. Kubiszyn Viktor, 
magyarországi író, újságíró, 
filmkritikus Drognapló című 
műve az író vallomása a saját 16 
évig tartó drogfüggőségéről. A 
szövegek nemcsak a függőség 
okozta fizikai és mentális elválto-
zás mechanizmusaira világítanak 
rá, hanem a szabadulni akarás 
és visszaesés ördögi körét, majd 
a végleges tisztulás lehetőségét 
is megmutatják. A produkciónak 
nem titkolt szándéka a drog-
prevenciós jelleg, de ugyanakkor 
tükröt is állít a néző elé. Mert 
ha őszinték vagyunk, bevalljuk: 
mindannyian függői vagyunk 
valaminek, valakinek. A változni 
akarás és a hit pedig minden 
esetben ugyanolyan fontos. 

Szárhegyi Sportgála
Az idén is sor kerül a gyergyó-
szárhegyi sport ünnepére, a 
Bástya Sportgálára, amely már 
hatodik alkalommal kerül meg-
szervezésre. A rendezvény célja, 
hogy a közösség találkozzon 
a sportolókkal, támogatókkal, 
sportbarátokkal, és közösen 
értékeljék az évi eseménye-
ket, illetve díjazzák azokat a 
sportolókat és szakvezetőket, 
akik a sport által népszerűsítik 
a települést. Az eseményre 
december 22-én, szombaton, 
18 órától kerül sor a szárhegyi 
kultúrotthonban.

• 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

Viccek

A gyerek mondja az anyjának:
– Anya, kimehetek cseresznyét 
szedni?
– Kisfiam, de hát tél van.
– Tudom, tudom, sapka...

*
– Móricka, te nem tanultad meg a 
múltkor feladott imát! Igaz?
– I-i-igaz, plébános bácsi, de honnan 
tetszik tudni?
– Látom a szemedről! Nos, mit fogsz 
délután csinálni?
– Elmegyek a szemészetre...

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

Véleményét elküldheti

HALADÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

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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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
AZ ÚJ FŐNÖK
– Jöttem bekötni a telefont.
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A rendőr egy bűnözőt kísér át a 
bíróságra. Hirtelen nagy szél tá-
mad, és elviszi a rendőr sapkáját. A 
gyanúsított ravaszan azt mondja:
– Őrmester úr! Megengedi, hogy a 
sapkája után fussak?
– Persze, hogy megszökjél, te kis ra-
vasz? – mondja a rendőr. Te csak ma-
radj itt, ... (poén a rejtvényben)

Hopp, a sapkám!

Olvassa a Székelyhon havonta megjelenő
közhasznú tájékoztatási
mellékletét




