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Találkozó Szovátán
Ma 18 órától a szovátai vá-
rosháza dísztermében a ko-
lozsvári székhelyű Művelő-
dés folyóirat szerkesztősége 
és a Bernády Közművelődési 
Egylet találkozóra várja az 
érdeklődőket. Bemutatják a 
havonta megjelenő folyó-
irat különkiadású, Sóvidék 
című mellékletét, amelyet 
helybeli szerzők – Ambrus 
Lajos, Barabás László, Ma-
daras Margit, Mester Zoltán, 
Molnos Ferenc, Szolláth 
Hunor – közreműködésével 
adnak ki.

Vitéz Mihály
November 9-én, pénteken 19 
órától a Maros Művészegyüt-
tes kövesdombi előadóter-
mében újra látható Székely 
Csaba Vitéz Mihályról szóló 
darabja, a Teatru 3G színház 
produkciója. A Vitéz Mihály 
egy hős emelkedését és 
bukását meséli el, miközben 
hatalomvágyról, zsarnok-
ságról, sikerről, manipuláci-
óról, barátságról és árulásról 
is szól. Szereplők: Sebastian 
Marina, Alexandru Frânce-
anu, George Bîrsan, Laura 
Mihalache, Raisa Ané, Ştefan 
Roman, Cristi Bojan, Szabó 
János Szilárd, Narcis Zamfir, 
Kovács Károly, Benedek 
Botond Farkas. Díszlet: Bog-
dan Spătaru, zene: Kovács 
Károly, videó: Andrei Gereb. 
Románra Sándor László, a 
német szövegrészeket Elise 
Wilk fordította. Rendezte 
Ándi Gherghe. Az előadás 
román, magyar, illetve német 
nyelvű, a feliratozás pedig 
magyar és román nyelven 
olvasható. 14 éven aluliak-
nak nem ajánlott! Jegyek a 
Kultúrpalota jegypénztárá-
nál vásárolhatók.

Kettős kiállítás
November 10-én 11 órától 
a marosvásárhelyi Köz-
társaság tér 9. szám alatti 
Egyesülés kiállítóteremben 
Marin Iuliana festészeti és 
Duha László fafaragászati ki-
állítását nyitják meg. A tárlat 
november 23-áig tekinthető 
meg, hétköznap 12–17 óra 
között.

Albumbemutató 
a DIO-Házban
November 14-én, szerda 
délután 6 órától a szászré-
geni DIO-Házban a Váradi 
Péter Pál-Lőwey Lilla páros 
legújabb albumát mutatjuk 
be, mely Kemény Jánosról, 
a vécsi kastélyról, a Felső-
Maros-mentéről szól. A 
szervezők nevében – Kemény 
János Művelődési Társaság –, 
minden érdeklődőt szeretet-
tel várnak.

• RÖVIDEN 

Gyerekész

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

(Poén a rejtvényben.)

Küldje egyszerre a VH 2801–VH 2810 lapszámaiban megjelenő szelvényeket a kereszt-
rejtvénnyel együtt a szerkesztőség címére november 20-áig, és egy könyvet nyerhet!

NYERŐSZELVÉNY 

Név:

Cím:

Tel.:2808

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

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

Véleményét elküldheti

Valutaváltó

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

Ma nappal Éjszaka

15° -1°

Időjárás

Az újgazdag nem tud ellenállni a 
felesége sürgetésének, és elmegy 
vele a régiségboltba.
– Ez a gyönyörű kínai váza minden 
pénzt megér – mondja az eladó –, 
2500-2600 éves.
– El ne hidd neki – figyelmezte-
ti a feleségét a férfi –, be akar 
csapni!
– Ezt meg honnan tudod? Így értesz 
a kínai vázákhoz?

– Nem lehet 2500 éves, hiszen még 
csak 2009-et írunk!

***
Garfield, a macska és gazdája, Jon 
beszélgetnek:
– Garfield, tudtad, hogy a világ 
összes állata közül a macskák a 
legjobban énközpontúak?
Mire Garfield:
– Miért, vannak más állatok is?

Viccek

Nyerjen könyvet

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.

Olvassa a Székelyhon hetente megjelenő
gasztronómiai mellékletét

KÖNCZEY ELEMÉR: VÉGCÉL




