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Könyvbemutató 
A Székelyföld folyóirat, a 
Kós Károly Akadémia és a 
Látó folyóirat közös szerve-
zésében, november 14-én, 
szerdán 17 órától a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem 
Stúdió termének előcsarno-
kában (Köteles Sámuel u. 6 
sz.) mutatják be Sütő István: 
Válogatott versek című 
kötetét. A Székely Könyvtár 
sorozatban megjelent könyv-
ről a rendezvényen Fekete 
Vince, Horváth Benji, Kovács 
András Ferenc, Lövétei 
Lázár László és Markó Béla 
beszélget.

Hedda Gabler
November 14-én, szerda este 
7 órakor a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa 
Miklós Társulata a nagytermi 
stúdiótérben Henrik Ibsen: 
Hedda Gabler című drámá-
ját játssza Keresztes Attila 
rendezésében. A 16 éven 
aluliaknak nem ajánlott előa-
dás időtartama 1 óra 50 perc 
(szünet nélkül). 

Ismerkedés 
hangszerekkel
 A 24. Marosvásárhelyi 
Nemzetközi Könyvvásáron 
a színház klubtermében 
könnyed, interaktív műsorra 
várják nem csak a gyerekeket. 
A hangszerekkel való ismerke-
désen kívül a Gutenberg kiadó 
Füttyös legény című csángó 
népmesekönyv bemutatójára 
is sor kerül. Muzsikál: Bartis 
Zoltán, Czerán Csaba, Gyárfás 
Róbert, György Attila, Kovács 
Sándor, foglalkozásvezető: 
Moldován Emese.

Ajándék 
színházjegy 
A november 15. és 18. közötti 
könyvvásárra különleges 
akcióval készül a színház: 
azokat, akik 100 lej érték-
ben vásárolnak könyvet, két 
színházjeggyel ajándékozza 
meg, amely a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház egy 
előadására érvényes, a be-
mutatók és vendégelőadások 
kivételével, a fennmaradó 
helyek függvényében. Az 
ajándékjegyek átvételéhez az 
üzenetet tartalmazó voucher 
és a fizetési bizonylat felmu-
tatása szükséges a színház 
jegypénztáraiban.

• RÖVIDEN 

Mi történik?
Vasárnap reggel a házaspár az ágyban 
lustálkodik, és a férj elkezd a feleség 
körül matatni. Finoman megcirógatja az 
oldalát, aztán megérinti a derekát, lenyúl a 
combjához... Az asszony kéjesen nyújtózni 
kezd:
– Egy kicsit feljebb... Egy kicsit lejjebb.
Erre a férj abbahagyja a motoszkálást. A 
feleség csodálkozik:
– Mi történt, miért hagytad abba?
– ...! (Poén a rejtvényben.)

Küldje egyszerre a VH 2811–VH 2820 lapszámaiban megjelenő szelvényeket a kereszt-
rejtvénnyel együtt a szerkesztőség címére december 4-éig, és egy könyvet nyerhet!

NYERŐSZELVÉNY 

Név:

Cím:

Tel.:2812

Nagyon helyes a megjegyzés, hogy azokat az üzeneteket jeleníti meg a 
Székelyhon, amelyek személyiségi jogokat nem sértenek. De jó volna, 
ha így gondolkozna minden ember, aki Facebook-oldalára anélkül, hogy 
meggondolná, milyen mélyen belegázol embertársai lelkivilágába, és 
még azt sem gondolja meg, hogy valóban nem is volna köze mindezt az 
egész világ tudomására hozni. Becsületbeli kérdés, nemde? Hol marad 
az, hogy szeresd és tiszteld embertársadat?
Ismeretlen

Szóval az orvosok nem tudják tartani magukat a pontos időpontokhoz, 
a pácienseknek pedig ezt muszáj... Ha nincs sorszám, lehet, hogy a 
várakozási idő nem csökken, mert be lehet szúrni a dokik-asszisztensek 
ismerőseit elődbe simán, feltűnés nélkül. Aztán várakozhatsz, míg 
végre-valahára az asszisztensnő méltóztatik a te nevedet is szólítani. 
Ismeretlen

A közösség a székelységről mondott le, nem a magyarságról. Az au-
tonómiát mire alapozzák az urak? Semmink nincs, se iparunk, se gaz-
daságunk, lassan életünk sincs, emberek ezrei menekülnek külföldre 
az éhbér elől. Mit akarnak, legyen elég a hazudozásból, a szédítésből. 
Autonómiát csakis az itteni közösséggel, román, magyar, cigány együtt 
lehetne létrehozni, és nem annak kirekesztésével, összeuszításával.  
Nem utolsósorban az autonómia fogalmát fordítsa le már valaki e 
megtépázott nemzetnek, ki a saját zászlaját nem ismeri. Mit kívánnak 
tőle? Milyen vezető az, aki hazudik fajtájának, sírba, nyomorba dön-
ti, eladja földjét, kiárusítja iparát, tönkreteszi gazdaságát autonómia 
címszó alatt?
Ismeretlen 

Főzzük ,,al dentére” kb. 8-10 percig enyhe forrásban lévő vízben, 
közben néha keverjük meg – olvasom egy Bio spaghetti száraztész-
ta 100%-os durumbúzából használati útmutatóját, amelyet a keres-
kedelemben forgalmaznak. Az al dente az olasz dente, magyarul fog 
szóból származik. Így szó szerint a jelentése ,,fogra”.  A hasznos útmu-
tató négy nyelven (német, cseh, magyar és román) van feliratozva a cso-
magolásra. Az utóbbi nyelvűt, (a románt), nem nyomtatták rá eredeti-
leg a csomagolóanyagra, hanem egy kis cetlire, és azt ráragasztották 
a német nyelvűre. Ezzel nem is volna nagy baj, csupán annyi, hogy 
csak kézi nagyítóval olvasható, amit viszont nem adnak a termék mellé 
azon vásárlóknak, akik csak ezt a nyelvet ismerik. Összevetve a román 
szöveget a magyarral, vannak benne eltérések. Így például románul azt 
írja, hogy: Produs fabricat in Germania, míg magyarul: Gyártási helye 
Olaszország, vagy Importator și distribuitor: S.C. dm drogerie markt 
S.R.L. – Timisoara (RO), (magyarul pedig) Forgalmazza a dm Kft. – 
Törökbálint (HU). Szerintem ez a – sokunk által – felénk is közkedvelt 
termék úgymond megérdemelné, hogy pontosabb és (Romániában) 
románul mindenki által – olvashatóbb útmutatóval legyen ellátva, 
olyannal, amelyet kézi nagyító nélkül is mindenki elolvashat. Ha nem, 
adjanak melléje – díjmentesen – egy nagyítót azoknak, akiknek még 
nincsen. 
Köz-ügyes

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 4,6599
 Dollár 4,1469
 100 forint 1,4438

Ma nappal Éjszaka

9° -2°

Időjárás

A róka megy az erdőben, rajta 
van az új bőrkabátja. Egy bokor-
ból hangos kotkodácsolást hall. 
Beugrik, hogy elkapja a baromfit. 
Pár perc csend után deformált 
hangok szűrődnek ki. Hamarosan 
kilép a farkas a bokorból a róka új 
bőrkabátjában, és megszólal:
– Látjátok, milyen hasznos, ha az 
ember tud pár idegen nyelvet?

***
Egy csiga mászni kezd a cseresznye-
fán. Az ott ülő madarak csodálkozva 
kérdik tőle:
– Mit akarsz te télen, a cseresznyefán?
– No, szerintetek vajon mit?! Cse-
resznyét enni!
– De hát még nincs is!
– Nyugi mire felérek, addigra éppen 
érett lesz.

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.
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