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Gyermekkoromban nagyon szerettem a telet, amikor az egész tájat be-
borította 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 hide-
gebb 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, ehhez hasonlóan 
aggódom, aggódunk még az időjárásért is. Az izgága, mindenre kíván-
csi érdekli személyeket a hőmérsékleti változások is érdekelik, akárcsak 
minden, ami vele, embertársaival, mellette és körülötte történik, hiszen 
ezek befolyásolják hangulatát, mindennapi életét. Sok minden történt a 
2018-as évben 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 szolgálja 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

Bár az EU-s-Románia egy beteges jogállam, ám ennek ellenére sem foga-
dható el, hogy a Belügyminisztérium Csíkszereda Megyei Jogú Város 
választott önkormányzati testülete fele plusz egy tagjának a határozatával 
megerősítve kényszerítse ki, hogy a városunkban, a 40 hektár erdőalji és a 
10 hektár zsögödi gyakorló lőterek mellett, a Hunyadi János (Kalász) negyed 
és temető közvetlen szomszédságában, az általános rendezési tervben 
újabb öt hektárt piros színnel bejelöltetve, speciális területté nyilváníttas-
son. Az önkormányzati testület ülésen, név szerinti szavazást is kérve, ny-
omatékosan fogalmaztam, hogy kell a városunknak az általános rendezési 
terv, de nem minden áron! Elmondtam azt is, nem vagyok csendőrség, 
gyakorló/lőtér ellenes, de ebben a nagyon fontos kérdésben Csíkszere-
da polgárait is meg kellett volna kérdezni. Igenis, népszavazást kiírni ar-
ról, hogy hol is legyen a csendőrség bázisa, gyakorlótere. A döntés napja 
Csíkszereda város újkori történetének egy fekete/gyászos napja, arról nem 
is beszélve, hogy a jelenleg a Belügyminisztérium tulajdonát képező 5 hek-
tárnyi terület átadása, kormányhatározattal ugyan, de a szakemberek sze-
rint súlyos szabálytalanságok, törvénytelenségek árán történhetett meg!
Ha a város bármely polgárától joggal elvárjuk/megkérjük hogy a törvényeket 
tartsa be, akkor ezt el kell várni, s ha úgy adódik, akkor akár meg is kell 
követelni: a kataszteri hivataltól, a kormánytól, a Belügyminisztériumtól és a   
csendőrségtől is, mert senki sem állhat a törvények felett! Bizony 
Veress Dávid önkormányzati képviselő

Most, hogy véget ért a békés karácsony, de még hátra van a Szilvesz-
ter, a jövőre nézve enne egy kérésem, tanácsom embertársaimhoz. Ha 
már a kereskedelmi egységek vezetői nem veszik észre magukat, hogy 
az alkalmazottaknak is ünnep az ünnep (legalább ilyenkor) és nem a 
haszon a legfontosabb, akkor próbáljunk mi lelkiismeretes vásárlók len-
ni, idejében vásároljunk, ne hagyjunk mindent az utolsó percre, így talán 
majd ünnepnap bezárnak az üzletek, és mindenkinek békés, áldott lesz a 
karácsony, ha együtt készül, ünnepel a család. 
Attila

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

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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Egy úr megszáll egy vidéki fogadóban.
– Mondja csak – szól a tulajdonoshoz –, 
miért változtatta meg a fogadó nevét? 
Ezelőtt a Bárányhoz volt címezve, most 
meg, amint látom, a Sárkányhoz van.
– Hja, kérem – vakarja meg a tarkóját 
a fogadós – azóta megházasodtam, ... 
(poén a rejtvényben)

Mi ez a név?

#vélemények   #hírek

Viccek

Valutaváltó

Euró       4,6471
Dollár      4,0744
100 forint 1,4456

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

Véleményét elküldheti

Adófizetési tudnivalók
Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala Adó- és illetékosztá-
lyának tájékoztatása szerint az 
év utolsó munkanapján, ma a 
polgármesteri hivatal pénztára 
reggel 8 és 9 óra között áll az 
adófizetők rendelkezésére. A 
2019-es évre vonatkozó helyi 
adók és illetékek befizetése 
tervezetten január 7-i kezdet-
tel lehetséges. Január 3-tól 
csak az előző évek elmara-
dásait, a büntetéseket, az 
igazságügyi bélyegilletékeket 
és egyéb illetékeket lehet 
kifizetni. Az adófizetőknek 
lehetőségük van az on-line 
befizetésre, valamint a saját 
pénzügyi helyzetükre vonatkozó 
információk on-line lekérdezé-
sére a www.ghiseul.ro portálon, 
valamint igénybe vehető a banki 
átutalással történő befizetés 
a www.szereda.ro honlap jobb 
oldalán (Helyi adónemek és 
számlaszámok link alatt) talál-
ható számlaszámokra.

Óévbúcsúztató 
tűzijáték
Csíkszereda önkormányzata 
december 31-én éjfélkor a 
Szabadság téren óévbúcsúz-
tató tűzijátékra várja a város 
lakóit és az idelátogatókat. Az 
elmúlt évek szokásához híven 
látványos szilveszteri fényjáték 
kíséretében búcsúztatják az óé-
vet és köszöntik az új esztendőt 
a város központjában.

Kiadvány fél évszá-
zadnyi emlékekből
Megalakulásának 50. évforduló-
ját ünnepli 2019-ben a csíksze-
redai Nagy István Művészeti 
Középiskola, amely egy kiad-
vánnyal szeretné összegezni 
az eltelt éveket – számoltak be 
a tanintézmény Facebook-ol-
dalán. Mint írták, a kerek 
évforduló kapcsán tervezett 
kiadvány az elképzelés szerint 
betekintést nyújtana az iskola 
történetébe, ehhez azonban 
a helybéliek segítségére is 
szükség van. Ezért arra kérnek 
mindenkit, akinek az elmúlt 
fél évszázadból fénykép-, 
film- vagy hangfelvétele van, 
vagy megosztaná az iskolához 
fűződő emlékeit, élményeit, 
járuljon hozzá a kiadvány 
elkészültéhez azzal, hogy el-
juttatja ezeket a tanintézmény 
titkárságára 2019. január 31-ig. 

• RÖVIDEN

ÜNNEPI ASZTAL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR
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Tel: 0751 79 79 14

CSÍKSZEREDA, 
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TULIPÁN áruház (oldalsó bejárat)

Decemberi Forradalom utca 3. szám

0741–100393

0755–088373

SZEMÉSZETI
RENDELÉSEK

dr. Lozsádi Zsuzsanna
dr. Kedves Hanga 

A szőke nő mondja a barátjának:
– Nagyon kíváncsi vagyok a jövőmre. Szeretnék elmenni egy jósnőhöz, 
csak nem tudom, hogy tenyérjós vagy gondolatolvasó legyen-e.
– Szerintem tenyérjós, mert te nyered, az van...

*
– Ma nagy szerencséje van, mama – mondja a biciklis fiatalember egy 
idős néninek, akit éppen elütött.
– Szerencsém? Hát ebben meg mi a szerencse?
– Általában úthengert szoktam vezetni...

Tisztelt olvasóink!
Mivel a kormány január 1. és 
2. mellett december 31-ét is 
hivatalos munkaszüneti nappá 
nyilvánította, ezért lapunk 
következő száma január 3-án, 
csütörtökön jelenik meg.

• KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNK




