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Ismertek a nemrég felsorolt lakótársulási problémák szinte minden pol-
gár számára, de sajnos, orvoslásukra nem vállalkozik senki, beleértve 
kormányunkat, szenátorainkat, képviselőinket! Ha azt mondanám, hogy nem 
is akarják orvosolni a román polgárok sorsát, talán nem hazudnék. De miért 
is? Mert a létező lakóbizottsági vezetők tehetetlenek a tagok jelenlétének 
hiányában gyűlésen elemezni, orvosolni, döntést hozni. Ne feledjék, demokra-
tikus jogállamban élünk. Az embereknek joguk van hazudni, lopni, csalni, vi-
tatkozni, szidni a vezetőket! Nem egyszer én is írtam a felsoroltakról, azonban 
eddig el nem hajlandó senki az illetékes város vezetősége részéről elbeszélni, 
elemezni a megoldást az összes lakóbizottsági vezetőkkel. Volt olyan javasla-
tom: 5-10 lakóbizottságot egyesíteni, ahol létezne állandó, fizetett elnök, tit-
kár, karbantartók, jogász. A vízórák hitelesítése régi probléma! Azonban nem 
működik, mert a szomszéd, aki 300 litervizet jelent le, nem enged be az óra 
ellenőrzésére. Miért is? Mert ez az én lakásom-tulajdonom. Meggyőződtem 
arról is, hogy a kisnyugdíjasok jobban törlesztik feladataikat, mint a módos-
abb urak. Még csak annyit, ha az egyesítés megtörténne, nem kéne képzetlen, 
feketemunkást hívni, több embernek lenne állandó, biztos munkahelye.
Nagy Béla nyugdíjas

Múltkor olvastam, hogy a mikrokazánok jobban szennyeznek, mint a közpon-
tosított óriáskazánok. Nézzük meg, hol a hiba. Először is a kis kazánok 96 
százalékos hatásfokkal dolgoznak. A régi központi kazánok 65 százalékosak, 
ami azt jelenti, hogy egyharmaddal jobban szennyeznek a kis kazánoknál. 
Azt panaszolta az egyik véleményíró, hogy mivel a nagy kazánoknak magas 
a kéménye, így nem száll a szennyezett levegő a városra míg a mikrokazá-
nok alacsonyabban vannnak, így sokkal jobban szennyeznek. De mos, mivel 
a kis kazánok nem csak földszinten vannak, hanem akár a tizedik emeleten 
is, így a magas kémény is eltörpül, legalábbis részben. De ha még vesszük a 
levegő mozgását, akkor már érthető, hogy a szennyezett levegő mozog fel és 
alá, ami ismét kizárja a kémények magasságát. Azt pedig még nem találták ki, 
hogy a Föld légteréből kivezessék a szennyezett levegőt. Összegezve, a hatás-
fok-különbség, a kéménymagasság, a levegő keveredése alapján, ami lefelé 
és felfelé mozog, még így is a mikrokazánok a nyerők a szennyezés szempont-
jából, legalább 15 százalékkal.
Ismeretlen

Gyermekkoromban nagyon szerettem a telet, amikor az egész tájat beborítot-
ta egy fehér lepel: a hótakaró. Hógolyóztunk, hóembert, -házikót, -csúszdát 
készítettünk, lovasszánoztunk vagy szánkóztunk. A cipőnk alatt csikorgó 
hóban nagy élvezettel járkáltunk. Aztán – úgy 5 x-en túl lassan ez is elmúlt, 
mint minden, ami mulandó térben és időben. Most már – egyébként már a tél 
sem a régi – nincsenek olyan nagyon hideg és hosszan tartó zord, téli napok, 
de - ha pár napra – be is áll a hidegebb idő – mínusz 10 Celsius fok alatt, alig 
várom, hogy felmelegedjen. Hogy fagypont fölötti legyen a hőmérséklet. Az 
sem baj, ha elolvadnak a hóalkotások s tartalmuk lefolyik a csatornába. Így, eh-
hez hasonlóan aggódom, aggódunk még az időjárásért is. Az izgága, mindenre 
kíváncsi érdekli személyeket a hőmérsékleti változások is érdeklik, akárcsak 
minden, ami vele, embertársaival, mellette és körülötte történik, hiszen ezek 
befolyásolják hangulatát, mindennapi életét. Sok minden történt a 2018-as év-
ben is, s bizonyára ez így lesz 2019-ben is. Javasolom, hogy jövőben is tartsunk 
össze – legalább úgy, mint az idén – figyeljünk oda a körülöttünk történtekre és 
ne engedjük, hogy mindenki azt tegyen velünk, amit éppen szeretne. Hogy ne 
számolják fel azt – pl. a parkolókat – ami még meg van és valamiképpen szol-
gálja a közt, a közösséget. Hogy olyanokra költsék a közpénzt, amelyekre nagy 
szükség van. Továbbra is reagáljunk érzékenyen a „köz” problémáira. Ehhez 
kívánok minden köz-ügyes, székelyhonos – és más – olvasónak sikerekben 
gazdag, egymásra odafigyelős, boldog új esztendőt. Tisztelettel a 
Köz-ügyes

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° -2°

IdőjárásValutaváltó

Euró       4,6413
Dollár      4,0686
100 forint 1,4447 

Egy évtized 
a Sirülővel
Évadzáró néptáncgálaműsort 
tartanak ma, december 27-én 
Gyergyóremetén, 18 órától 
a Balás Gábor Művelődési 
Házban Egy évtized a Sirülővel 
címmel kerül sor a rendezvény-
re, melynek belépti díja 10, 
illetve 15 lej. A gálán fellépnek 
a Sirülő néptánccsoport tán-
cosai, meghívottak, valamint 
Bartis Zoltán és zenekara. 
Az előadást táncház követi 
a közösségi házban, ahová 
mindenki hivatalos.

Évértékelő lakossági 
fórum
Gyergyószárhegy polgármes-
tere, Danguly Ervin és alpol-
gármestere, Györffy Gábor 
évértékelő önkormányzati be-
számolót és lakossági fórumot 
tart december 29-én 11 órától 
a kultúrház nagytermében, 
melyre szeretettel meghívják 
a szárhegyi lakosságot. Az 
eseményen az éves pénzügyi 
jelentésen kívül, sor kerül 
számos befejezett és folya-
matban lévő beruházás bemu-
tatására, valamint különböző 
projekttervek, többek között 
a napközi otthon, a központi 
park, a güdüci közösségi 
ház és középületek felújítá-
si terveinek ismertetésére. 
Ugyanakkor napirenden lesz 
közügyeket érintő problémák 
megvitatása és tájékoztató 
az önkormányzatnak a civil 
szervezetekkel, egyházzal és 
iskolával való kapcsolatáról – 
áll a meghívóban.

Tombolahúzásos
utcai szilveszterezés
Idén is megszervezik a gyer-
gyószentmiklósi szabadtéri 
szilveszterezést. A művelő-
dési ház előtti térre várnak 
mindenkit az óév búcsúztató-
jára és az újesztendő köszön-
tésére. A program 23.15-kor 

kezdődik a gyergyószentmik-
lósi StoryTime zenekar (a volt 
Stramli Band) koncertjével. 
Éjfél előtt állnak színpadra 
a város egyházi és világi 
elöljárói rövid újévköszöntő 
gondolataikat tolmácsolni, 
hogy pontban éjfélkor sor 
kerülhessen a tűzijátékra. 
Ezt követi a tombolasorsolás, 
majd az új év első órájában 
ismét a StoryTime gondos-
kodik a bulis hangulatról. A 
tombola ingyenes. Ezeket a 
szervezők és az önkéntesek 
fogják kiosztani a helyszínen. 
Kérni is lehet tőlük a sorsje-
gyeket, és érdemes is, hiszen 
értékes nyereménytárgyak 
kerülnek kisorsolásra. A fődíj 
ezúttal is szerencsemalac 
lesz. Az eseményt a város 
önkormányzata és a Gyer-
gyószentmiklósi Művelődési 
Központ szervezi.

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

– Szia anyu. Megyek diszkóba!!
– Diszkóba?! 13 évesen a diszkózáson jár az eszed, és közben
megfeledkezel az anyukád 26. születésnapjáról???

*
Feleség a férjnek:
– Drágám, ha kövér, öreg és csúnya leszek, akkor sem fogsz elhagyni, ugye?
A férj erre elkezd éktelenül röhögni.
– Mi olyan vicces?
– Te kis butuska! Hát még mindig itt vagyok veled, nem?

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

Véleményét elküldheti

• RÖVIDEN

A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése: 
AZ LEHETETLEN
– Mert ott én aludtam.
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Két cigány sétálgat, mikor találkoznak a 
pappal, akinek be van gipszelve a lába.
– Há, mit csinált atyám?
– Elcsúsztam a fürdőkádban!
Tovább mennek, külön a két barát, 
külön a pap. Kis idő múlva megkérdi az 
egyik cigány a másiktól:
– Te, mi az a fürdőkád?
– Honnan tudjam, ...! 
(poén a rejtvényben)

Elcsúszott
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