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

Bár az EU-s-Románia egy beteges jogállam, ám ennek ellenére sem fogad-
ható 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 szín-
nel bejelöltetve, speciális területté nyilváníttasson. Az önkormányzati testület 
ülésen, név szerinti szavazást is kérve, nyomatékosan 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 Csíkszereda polgárait is meg kellett volna kérdezni. Igenis, népsza-
vazást kiírni arról, 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 hektárnyi terület átadása, kormányhatározattal ugyan, de a szakemberek 
szerint 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

Nem mindenki fogadja el szívesen Böjte Csaba javaslatát, véleményét, ame-
lyet a budapesti börtönben levő rabok látogatása alkalmával mondott. Börtön-
be küldené a tanárokat, papokat, politikusokat! Talán az ország vezetőit kéne 
börtönbe küldeni, hogy kérdezzék meg: ön ismeri-e a Tízparancsolatot? Ön 
miért van bezárva, miért lopott, miért ölt, ki végett ölt? Mi a véleménye a fals 
alkotmányról, törvényekről, vezetőkről, politikáról?
Nagy Béla nyugdíjas

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

2° -3°

IdőjárásValutaváltó

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

Táncház kicsiknek, 
nagyoknak
Hagyományos év végi táncház-
ba hívja ma, aprószentek ün-
nepén Gyergyószárhegy lakóit 
a helyi önkormányzat. Délután 
5-től az óvodásokat, kisisko-
lásokat várják, este fél héttől 
pedig a nagyobb diákok, fiata-
lok és a felnőttek rophatják a 
táncot művelődési házban. A 
talpalávalót a Cika Zenekar és 
zenész barátaik biztosítják. 

Macskabaj 
a Figuránál
Macskabaj című, év végi előadá-
sára várja közönségét a Figura 
Stúdió Színház december 30-án, 
vasárnap, este 7 órától. Az Albu 
István által rendezett produkció 
egyik különlegessége, hogy a 
No Sugar zenekar közreműkö-
désével jön létre; az előadásban 
elhangzanak az együttes saját 
dalai és feldolgozások is. A 
fekete humorral fűszerezett 
darab legközelebb 2019. január 
5-én lesz megtekinthető a Figura 
nagytermében. Jegyek válthatók 
munkanapokon 15 és 19 óra 
között a színház jegypénztárban. 
Helyfoglalás és információk a 
0752-227.011-es telefonszámon, 
vagy az org@figura.ro e-mail-cí-
men. Online jegyvásárlás: www.

biletmaster.ro.

Utcai szilveszterezés
Óévbúcsúztatóra, újévköszöntés-
re vár mindenkit a Gyergyószent-
miklósi Művelődési Központ és a 
város önkormányzata a művelő-
dési ház előtti térre. A program 
23.15-kor kezdődik a StoryTime 
zenekar koncertjével. Röviddel 
éjfél előtt a város egyházi és 
világi elöljáróinak köszöntései 
hangzanak el, az újév első per-
ceiben tűzijátékra kerül sor. Ezt 
követi a tombolasorsolás, majd 
ismét a StoryTime gondoskodik a 
bulis hangulatról.

Remetére jön 
a Gruppen-Hecc
Nem vagyok egészen 100-as 
című szilveszteri kabaréját 
Gyergyóremetén is bemutatja a 
marosvásárhelyi Gruppen-Hecc 
társulat. A január 5-én, este 7 
órától kezdődő előadásra elő-
vételben már megválthatók a 
jegyek a művelődési ház igaz-
gatójától. Telefonos egyeztetés 
a 0752-241.873-as hívószámon.

• 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 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 tenyered, 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...

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

Véleményét elküldheti

ÜNNEPI ASZTAL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ELCSÚSZOTT
– ... nem járok én templomba!

PÓTMAMA

FUTVA
MENEKÜLŐ

EGYE!

FAÉK
KÖZEPE!

ELLENBEN

NITROGÉN,
TITÁN

LÉTEZIK

TERJE-
DELMES

ÉJFÉL!

ÉPÜLET
SZÁRNY

TŰFOK!

MAGYAR
MÉNES-

TELEPÜLÉS
LAKÓJA

VERS-
CSENGŐ

ÉSZ JELZŐ-
JE LEHET

ZUHANY

SUGÁR

FÜRDŐ

SZÜKSÉGES

SIEMENS

KELTEZÉS

... SAPIENS

KELVIN

Z

K

TARTÓZKODÓ

ELŐTAG:
ELLEN-

ORIGÓ

VEDERBE
KERÜLT!

BÚZAFAJTA

... DE
JANEIRO

NŐI NÉV2

1
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?

Olvassa a Székelyhon napilapban
hetente megjelenő
mellékletet

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




