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Olvasom, hogy vállalkozói villásreggelin az üzletemberek tevékenységének 
összehangolására kerül majd sor. Értsük úgy, hogy majd minden szerdán 
pityókás tokányt szolgálnak fel a kocsmákban, és a korsó sör két lej lesz? 
Nincs ennek egy kicsit antikonkurenciális íze, uraim?
Gedeon

Mi az hogy diákbuszjárat? Ilyen nincs! Reggel is bizony sok olyan ember 
ül fel a buszra, aki nem diák, és elfoglalják a diákok helyét! Egyszer ha én 
megveszem azt a  buszbérletet, amire egyáltalán nincsen semmi kedvezmény, 
a diák is annyit fizet érte, mint a felnőtt, akkor annyiszor utazom a busszal egy 
nap, amennyit akarok. Csak itt Romániában lehet ekkora ökörséget kitalálni.
Ismeretlen 

Az említett úr ellen (Tanasă) legalább ennyi beadványt kellene beadni. Sok-
kal kevesebb új „probléma” merülne fel, adott esetben hátha még jobban 
megkopna a lendülete... 
Ismeretlen

Dák kincs, dák királyság, szóval olyan népség, amely csinálni akar magának 
történelmet Székelyföldön. Milyen érdekes, csak úgy ráakadt az úr a dák 
kincsre, alig félméternyire a földben, és rögtön hívta a múzeumigazgatót...  
Ismeretlen 

Nem ártana, ha nem csak a helyi állatorvosok járnának az állatállomány 
felmérésére, hanem egy külső ember is velük. Mert van olyan ház, ahol a 
disznók nagybani-értékesítése folyik, de a helyi állatorvos kevesebbet ír be. 
Sok esetben behozott állatokról van szó, így ha kitör egy járvány, a helyi állat-
orvos is megütheti a bokáját. 
Ismeretlen 

Nem tudom, miért panaszkodnak az iskolai kiflire, ez a kifli alkalmas min-
denre. Zsonglőrködésre, tornaszernek, önvédelmi fegyvernek és alkal-
manként egy szeget is be lehet verni vele, ledarálva pedig bele lehet keverni a 
betonba, nem értem mi itt a probléma.
Ismeretlen 

Ez egy vicc, ami folyik ezzel a kiflis céggel... Vagy inkább tragikomédia. A 
tavaly is rengeteg panasz volt rá, senki nem csinált semmit. Ebből az üzleti 
szerződésből valakinek/valakiknek nagyon jó pénz ütötte a markát, a gyerek 
meg egye meg a mocskot. Erre senki nincs tekintettel. 
Ismeretlen 

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
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IdőjárásValutaváltó

 Euró       4,6590
 Dollár      4,1340
 100 forint 1,4427

Komolyzenei koncert
A Gyergyószentmiklósi Műve-
lődési Központ meghívására 
lép a színházterem színpadára 
me este 7 órától a Mercuri-
um Quartet. A vonósnégyes 
ezúttal kvintettre egészül ki, a 
klarinét kap főszerepet a vonós 
hangszerek mellett. Wolfgang 
Amadeus Mozart klarinétötöse 
csendül fel, amelyet a szerző 
1789 szeptember végén fejezett 
be Bécsben. A négytételes 
zenemű felépítése: I. Allegro, 
II. Adagio, III.Menuetto, IV. 
Allegro con variazioni. Ezután 
Mozart egyik legismertebb 
műve, az Eine klaine nacht-
musik (Kis éji zene) hangzik 
el. Eredetileg vonósnégyesre 
íródott, de gyakran hangzik fel 
különféle vonóshangszer-ösz-
szeállításokban, a kvintettől a 
kamarazenekarokig. A zenekar 
tagjai: Péter Ernő és Kelemen 
Gábor (hegedű), Adorján Csaba 
(brácsa), Lázár Zsombor (csel-
ló). Vendégelőadó: Benedek 
Szilamér (klarinét). Jegyek és 
bérletek a komolyzenei évadra a 
művelődési ház előcsarnokában 
található jegypénztárban vált-
hatók munkanapokon 15-19 óra 
között, valamint az előadások 
előtt fél órával.
 

Önállóságra nevelés-
ről a Ditrói Fészekben
Önállóságra nevelés – Hagyo-
mány és tudomány a gyermekne-
velésben címmel tart előadást a 
gyergyóditrói Fészek meghívásá-
ra Sebestyén Lázár felnőtt okta-
tó, egészségügyi asszisztens. Az 
esemény szombaton, november 
17-én délelőtt fél tizenegykor 
kezdődik a Kőrösi Csoma Sándor 
Művelődési Ház konferenciater-
mében. „Várunk minden kis- és 
nagygyerekes anyukát (kivétele-
sen gyerek nélkül, hogy jobban 
tudjunk magunkra odafigyel-
ni), hogy egy kis mozgással 
összekötött magunkra figyelést 
tanuljunk az előadótól. Olyan 
dolgokat fog tanítani, ame-
lyeknek hasznát fogjuk venni 
nemcsak saját mozgásunk, 
hanem gyermekeink mozgása/
mozgatása kapcsán is” – ajánlják 
az eseményt a szervezők. Az 
előadás minden érdeklődő szá-
mára nyitott és ingyenes.

Remetére jön a kézdi-
vásárhelyi színház
November 18-án, vasárnap este 
7 órától a Kézdivásárhelyi Városi 
Színház társulata vendégszere-
pel Gyergyóremetén. Ray Coo-
ney Bigámia című komédiája a 
múlt évadban bemutatott Ketten 

a neten főhősének újabb kaland-
jait kínálja az érdeklődőknek.
Az előadás rendezője Kolcsár 
József. Szereplők: Vass Csaba, 
Lung László Zsolt, Márdirosz Ág-
nes, Várkonyi Eszter, Kiss László, 
Kakucsi Áron Attila, Daczó Zádor, 
Biró Norbert.

• 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

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren és az üveghegyen is túl, 
ahol a madár se jár, ott, ahol a kurta farkú malac túr, lakott egy kis nyuszi-
ka. Egy reggel felébredt, és elgondolkodott:
– Hű, a fene vigye el, milyen messze lakom!

*
– Képzeld, tegnapelőtt elhagyott a feleségem. Azóta se aludni, se enni nem 
tudok – panaszkodik Kovács a haverjának.
– Ennyire megviselt? – kérdi a haver együttérzően.
– Dehogyis! Csak elvitte az ágyat meg a hűtőszekrényt!

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

Véleményét elküldheti

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MI TÖRTÉNIK?
Megkaptam a távirányítót!
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Egy rendőr megkérdez egy parasztot:
– Elégedett a rendszerrel?
– Nem én! Jobb volt a királyságban! – hang-
zik a válasz.
– Miért?
– Mert nyolc gatyám volt.
– És miből volt?
– Gyolcsból.
– És most hány van?
– Három.
– És miből van?
– ... ... (poén a rejtvényben)

Vélemény




