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A nap könyve
Gyuri bácsi egészségnaptára 2019
Szabó György – A bükki füvesember

Minden hónapban ajánl keverékteát is a bükki füvesember, 
mivel saját receptjeiben is használja azt a régi épgyógyásza-
ti tapasztalatot, hogy ha összekeverjük az azonos célra 
használandó gyógynövényeket, hatásuk megsokszorozódik. 
A gyönyörű fotókkal ellátott naptárban a képek egy része a 
bükki füvesember legendás Gyógynövénykertjében készült, 
melyben már több mint százféle növény terem.

Küldje egyszerre a Székelyhon 211–215-ös lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel 
együtt az Árnika könyvesbolt címére november 16-áig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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Tomcsa-sarokra 
gyűjt a színház
Felhívással fordul az udvar-
helyiekhez a Tomcsa Sándor 
Színház. Az intézmény megala-
kulásának 20. évfordulója alkal-
mából november 22–24. között 
Tomcsa-napokat rendeznek. A 
sokféle program egyike lesz az 
úgynevezett Tomcsa-sarok be-
rendezése a színház névadójá-
hoz fűződő személyes tárgyak-
ból, kéziratokból stb. A társulat 
arra kéri mindazokat, akik 
rendelkeznek ilyen tárgyak-
kal, hogy jelezzék ezt a pr@
szinhaz.ro e-mail-címen vagy 
a 0266–212 131-es telefonszá-
mon. A rendezvény lejártával a 
szervezők visszaszolgáltatják a 
kölcsönvett tárgyakat.

A Hargita Szalon 
a Művházban 
A Hargita Szalon Gyökereink 
című képzőművészeti tárla-
tát nyitják meg ma délután 6 
órakor a székelyudvarhelyi Mű-
velődési Ház kiállítótermében. 
Az alkotások november 21-éig 

tekinthetők meg.

Újabb lakossági 
fórum
Székelyudvarhely városve-
zetése a Kútmocsár övezet 
újragondolására egy zonális 
urbanisztikai tervet rendelt 
meg, amelyet a csíkszeredai 
Arhitectura Kft. készített el, 
és amelyet a szeptember 11-én 
tartott lakossági fórumon be 
is mutattak. Az urbanisztikai 
terv témája: újraparcellázás, 
infrastruktúra létrehozása, a 
Kipi-Kopi Napközi új bejá-
ratának kijelölése, valamint 
az Árpád patak és az esővíz 
elvezetésének megoldása. Az 
elkészült urbanisztikai terv 
kapcsán a további teendők 
megbeszélése, valamint a par-
cellázási dokumentumok alá-
írása céljából újabb lakossági 
fórumot szerveznek: november 
9-én, pénteken 17 órára a beth-
lenfalvi kultúrotthonba várják 
mindazokat a telektulajdono-
sokat, akiket érint az ügy.

Udvarhelyen 
a Szomszédnéni
Világ körüli Erdély-turnéval 
jelentkeznek a Showder Klub 
humoristái, Felméri Péter és 
a Szomszédnéni Produkciós 
Iroda. „A turné a turnéról szól, 
a három humoristáról, akik már 
hatodik éve azért turnéznak, 
hogy másfél órán át önfeledten 
szórakoztassanak” – nyilat-
kozta Bálint Ferenc. Székelyud-
varhelyi fellépésük november 
11-én, vasárnap lesz, jegyek a 
Művelődési Ház jegypénztárá-
nál hétköznap 11 és 14, illetve 
15 és 17 óra között válthatók. 
További információk a 0266-
212131-es telefonszámon.

• RÖVIDEN 

A lépcsőházak nem raktárak, tárolók, kidobott tárgyak elhelyezésére 
valók, kényünk-kedvünk szerint. Egy beteget hordágyon, egy halottat, 
egy tolókocsist szállítani nem lehet a sok kidobott kacat miatt. Isten 
ments, ha egy tűzesetkor gyors menekülésre van szükség, mert min-
dent gátolnak a lépcsőházakban tárolt kacatok. Még a legkeskenyeb-
ben is találni biciklit, bútort, hűtőszekrényt, asztalkát, s még lehetne 
sorolni. Sajnos, sokan csak úgy tudnak le- és felmenni, ha a korlátba 
fogódzkodnak, de  a biciklik miatt ez akadálypálya, és nagy bizonyta-
lanságot jelent az időseknek, műtötteknek, fizikailag sérülteknek. Itt is 
a lépcsőházfelelősök, adminisztrátorok hivatottak rendet rakni, azért 
fizetjük őket meg jól, hogy megtegyék, sajnos a tevékenységük nem 
mindig megfelelő. Mindent lehet, bármit lehet, ha egymásra figyelés 
van. Tömbházlakók, egymást tisztelni kell!
Rózsa 

Ha olyan sok a panasz a tordai cég által szállított iskolai kiflire, azt nem 
értem, miért kötnek velük szerződést. Valakinek így is megéri?
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 egy román poli-
tikust a parlamentből, aki megszavazná az autonómia-tervezetet, 
bármilyen ,,enyhe” formában is. Egyetlen út van csak, ez pedig a 
területi revízió. Persze, egyelőre ehhez nem adottak a feltételek, de 
idővel kia lakulhatnak. 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 par-
lament van. Tisztelettel, 
Székely Levente

Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közölhetõ 
nyelven íródtak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmére érdemesek. 
Szerkesztõségünk nem vállal felelõsséget az üzenetek tartalmáért, a küldõk tele-
fonszámait nem jegyezzük.

Az olvasó véleménye

0726-720199
e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Véleményét elküldheti

Valutaváltó

 Euró 4,6617
 Dollár 4,0588
 100 forint 1,4497

Ma nappal Éjszaka

14° -1°

Időjárás

Gyerekész

– Mórickát felelteti a tanár.
– Melyik a legrövidebb hónap?
– Május! – feleli Móricka. 
– Miért?
– ...

(Poén a rejtvényben.)

Olvassa a Székelyhon hetente megjelenő
gasztronómiai mellékletét




