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Valutaváltó

Időjárás

15° -1°

Sudoku
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.

Viccek

Anya a gyerekének:
– Kisfiam, már többször szóltam, hogy hozz egy pohár vizet, de nem hallasz
semmit. Mi lesz így belőled?
Mire a gyerek természetesen:
– Pincér!
*
A most végzett fiatalember jelentkezik egy munkahelyen.
– Szeretném legalul kezdeni – mondja –, aztán fokozatosan mind feljebb
és feljebb dolgozni magam.
– Ez nálunk lehetetlen – mondja a főnök –, mi ugyanis kutakat ásunk.
ORIGINÁLIS

Gyerekész

SZERELEM
(OLASZ.)

LENDÜLET

– Mórickát felelteti a tanár.
– Melyik a legrövidebb hónap?
– Május! – feleli Móricka.
– Miért?
– ... (poén a rejtvényben)
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Idén is megszervezi nagy múltú
rendezvényét a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium – az 1987-ben útjára
indított Őszi szavalóverseny 29.
kiadását szombaton, november 10-én 9 órától tartják az
iskola dísztermében. „Évekig
őszi tematikájú versek szabtak
irányvonalat a rendezvénynek,
amelyet 2016 óta az erdélyi
irodalom egy-egy jeles képviselőjének szentelünk. A megújult
rendezvény fő célkitűzése,
hogy az erdélyi magyar irodaAz olvasó véleménye
lom újrafelfedezése kerüljön
a középpontba. A versenyző
Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek diákok két korcsoportban,
közölhetõnyelveníródtak,személyiségijogokatnemsértenek,aköz
adott témakörön belül, de szafigyelméreérdemesek.Szerkesztõségünknemvállalfelelõsségetaz
badon kell verset válasszanak,
üzenetek tartalmáért,aküldõktelefonszámaitnemjegyezzük.
ugyanakkor az adott témakörön
A lépcsőházak nem raktárak, tárolók, kidobott tárgyak elhelyezésére
belül, általuk megzenésített
valók kényünk-kedvünk szerint. Egy beteget hordágyon, egy halottat, egy
alkotásokkal is jelentkezhettolókocsist szállítani nem lehet a sok kidobott kacat miatt. Isten ments, ha
nek” – írják a rendezvényről a
egy tűzesetkor gyors menekülésre van szükség, mert mindent gátolnak a
szervezők. A rendezvény minlépcsőházakban tárolt kacatok. Még a legkeskenyebben is találni biciklit,
den érdeklődő számára nyitott.
bútort, hűtőszekrényt, asztalkát, s még lehetne sorolni. Sajnos sokan csak
A belépés ingyenes.

úgy tudnak le- és felmenni, ha a korlátba fogódzkodnak, de a biciklik miatt
ez akadálypálya, és nagy bizonytalanságot jelent az időseknek, műtötteknek,
fizikailag sérülteknek. Itt is a lépcsőházfelelősök, adminisztrátorok hivatottak
rendet rakni, azért fizetjük őket meg jól, hogy ezt megtegyék, sajnos a tevékenységük nem mindig megfelelő. Mindent lehet, bármit lehet, ha egymásra
figyelés van. Tömbházlakók, egymást tisztelni kell!
Rózsa

Ha továbbra is ilyen formában folytatódik a Föld légkörének szennyezése, akkor hozzá lehet szokni az ilyen időjáráshoz, amilyen most van.
Ismeretlen
Az autonómiának semmi esélye nincs, a román kormány soha nem fog
ilyen törvénytervezetet megszavazni. Pénzt, időt fecsérelni erre a munkára
teljesen felesleges. Egy dologra jó csak, a romániai magyar párt(ok)nak
kitűnő kampányfogás. Mondjanak akár 1 román politikust a parlamentből,
aki megszavazná az autonómia-tervezetet, bármilyen ,,enyhe” formában is.
Egyetlen egy út van csak, ez pedig a területi revízió. Persze, egyelőre ehhez
nem adottak a feltételek, de azok kialakulhatnak idővel. Arra viszont az esély
egyenlő a nullával, hogy bármikor is a román kormány bármilyen autonómiát
megszavazzon a Székelyföldnek!
Ismeretlen
A székely az egy külön nép és nem magyar kisebbség Romániában.
Magyarul beszélünk, de külön nép vagyunk, a magyar nemzet része. Az osztrákok németül beszélnek, de nem németek. A dél-tiroliak nagy része németül
beszél, de nem német. A székelyek etnikai autonómiát, vagy külön országot,
vagy területi autonómiát akarnak, ahol helyi parlament van. Tisztelettel,
Székely Levente
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Őszi szavalóverseny
a gimnáziumban

Holnap
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FRANCIA
VÁROS
A HOLLÓ
KÖLTŐJE

Több alkalommal találkoztam olyan esettel, amikor a fiú biciklizett, és a lány
trappolt a bicikli mellett. Sőt volt olyan eset, amikor idősebb hölgy szaladt a
biciklis mellett. Jött, hogy letépjem a bicikliről, ez a legnagyobb illetlenség.
Ha pedig gyalog megy egy pár, a férfi kísérje a párját a jobbján, a tisztelet
megadása jeléül.
Ismeretlen
Véleményét elküldheti

0726-720418

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Olvassa a Székelyhon hetente megjelenő
gasztronómiai mellékletét
SZEMSZÍN
TONNA
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
EGÉSZEN KÖZEL...
– Felhajtottam a galléromat.

• RÖVIDEN

A fűszerbanya átka
Gyergyószentmiklóson
A fűszerbanya átka című
mesejátékkal vendégszerepel a
gyergyószentmiklósi Figuránál
a székelyudvarhelyi Tomcsa
Sándor Színház. Az előadást
gyermek- és ifjúsági bérleteseknek kínálják november
12-én, hétfőn 12 órától, 13-án
pedig 10, illetve 13 órától. Jegyek a fennmaradó helyek függvényében válthatók a Figura
jegypénztárában. Helyfoglalás,
információ a 0752–227 011-es
telefonszámon vagy az org@
figura.ro e-mail-címen. Az előadás ajánlója szerint Wilhelm
Hauff Orr törpe című meséje
alapján íródott A fűszerbanya
átka című előadás.

Kívánságműsor
Remetén
Elővételben már megválthatók
a belépők Sárik Péter Trió &
Falusi Mariann Jazzkívánságműsor magyarul című műsorára, amelyet a gyergyóremetei
művelődési házban nézhet
meg a közönség november 23án, este 7 órától. A jegyigénylést a 0752–241 872-es
telefonszámon lehet jelezni.
Falusi Mariann és Sárik Péter
2009 óta játszik együtt. Első
műsorukat magyarországi
premierje után New Yorkban
mutatták be hatalmas sikerrel.
Mariann és a trió az elmúlt
évtizedben számtalan közös
műsort hozott létre, ezek megkoronázása a mostani: szabad
csapongás műfajok és stílusok
között olyan dalok segítségével, amelyeket tele torokból
énekel a közönség, miközben
valójában jazzt hallgat vagy
akár táncol rá – olvasható a
műsorról.

