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Helyi termelők 
vására
A Petry Látványműhely és 
Múzeum udvarán november 
16-án, pénteken 8–19 óra 
között újra megtartják a Local 
Farmers Market nevű vásárt, 
amelyen helyi termelők kínál-
ják eladásra termékeiket. A 
kínálatban kézműves sajtok, 
hentesáru, ékszerek, illatos 
szappanok, fűszerek, teák is 
szerepelnek. 

Koltai Róbert 
előadása
Koltai Róbert ez év decem-
berében tölti 75. életévét. Ez 
alkalomból önálló előadóes-
tet állított össze, amely-
ben igyekszik a teljesség 
jegyében átadni magát 
közönségének. A vidámság-
gal jellemezhető előadásba 
beleférnek a magyar líra 
klasszikusainak legszebb 
versei, dalok, melyeknek 
zenéjét Dés László, illetve 
Darvas Ferenc szerezte, a 
játékba bevont, aktívan részt 
vevő közönséget megnevet-
tető és megríkató jelenetek 
és rögtönzések. A Jászai 
Mari-díjas színművész, film-
rendező, érdemes művész 
előadását először a marosvá-
sárhelyi közönségnek játssza 
november 17-én 19 órától, 
a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Nagytermében.

Erdőszentgyörgyön 
a Kamaszok
A marosvásárhelyi Kamaszok 
ifjúsági színtársulat novem-
ber 17-én, szombat délután 
fél 3-tól Erdőszentgyörgyön 
az amatőr színjátszók Szín-
pad című fesztiválján lép fel 
a Botladozva, avagy Kamasz-
élet dalban című előadásával.

Gézengúz 
gyermektáncház
A Gézengúz játszóház 
táncházba várja a gyerme-
keket. A játékos néptánc- és 
népdaltanulásra szerdánként 
kerül sor 17 órától kisisko-
lások, 18 órától óvodások 
számára. Muzsikál Sinkó 
András és az Öves együttes. 
Helyszín: Studium Prospero 
Kulturális Központ, Forrada-
lom utca 8. szám.

Jazzkívánságműsor
November 22-én, csütörtökön 
20 órától a Sárik Péter Trió 
feat és Falusi Mariann lesz a 
vendég. Bemutatják a Jazz-
kívánságműsor című lemezt, 
amelyen 15 dal található, 
mindegyik más időszakból, 
és más stílusú. Marosvásár-
helyen fellép Falusi Mariann 
(ének), Sárik Péter (zongora), 
Fonay Tibor (bőgő) és Gálfi 
Attila (dob).

• RÖVIDEN 

Ho-ho nagy horgász...
Hajnalban felkel a megszállott horgász. A 
felesége így szól hozzá:
– Ne menj, kint esik az eső, viharos a szél.
De a horgász csak összepakol, fogja a bot-
jait, és elindul. Kint ő is észreveszi, milyen 
rossz idő van, ezért visszamegy. Csöndben 
levetkőzik, visszabújik az ágyba, és csak 
annyit mormog:
– Pokoli az idő!
Erre a felesége:
– Tudom, drágám, ... (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!
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Guy Verhofstadt, aki az utóbbi időkben az Európai Parlament fősze rep-
lői nek egyike, 2009 óta a Liberálisok és Demokraták frakcióvezetője 
az EP-ben. Máskülönben belga állampolgár, és hazája miniszterel-
nöke volt 1999 és 2008 között. A Spinelli-csoport egyik zászlóvivője, 
akik a föderalizmust és az európai nemzetállamok megszűnésének 
elősegítését tűzte ki célul, természetesen – mint pártja megnevezése 
is mutatja – abszolút demokratikus módon, tehát senki se szóljon bele 
machinációjukba. Olyan nagy elődje van, mint pl. Daniel Cohn-Ben-
dit, aki többek közt a nagy 68-as francia ifjúsági megmozdulásokat 
vezényelte és pedofil beütésekkel büszkélkedhetett – amit ő maga árult 
el – mert mint ,,óvó” bácsi előszeretettel simogatta a rájuk bízott gyere-
keket. Emberünket gyakran elragadja hév, ha Magyarországról van szó 
– és főleg annak kormányfőjéről – és akkor szétfröcsköli az egész hall-
gatóságot, a körülötte lévő epigonok fejére pedig mannaként hull vissza 
szavainak cseppfolyóssá vált váladéka, csodáló környezete meg mohón 
issza gyűlölettel teli szavait, mert olyankor más vélemény szóba sem 
jöhet. 2018 október 18-án éppen a 168 órának – kinek másnak – adott 
interjújában sem fogja vissza magát, és a néppárti választások előtt 
azt javasolja: ,,Elhatárolódni Orbántól, és oda küldeni ahova tartozik: 
a politika trágyadombjára, az új, populista barátaival együtt”. Íme egy 
gyöngyszem a végsőkig toleráns liberális kirakatbanda szótárából, 
amely elokvensen jelzi politikai küldetésüket. Természetesen az idő 
nagy ítész, és majd eldönti, hogy ki fog majd a trágyadombra kerül-
ni, és az előbbi váteszi magas röptű gondolata sem teljesült a nép-
párti választásokon. Valahol viszont megértéssel vagyok e kifordított 
ember láttán, mert valószínűleg állandó lelki gyötrelme lehet minden 
ősbelgának, hiszen a 19. század végén ők hajtották végre a történelem 
egyik legnagyobb népirtását, ahol egyes számítások szerint több mint 
10 millió kongói állampolgár lelte halálát, és sok más millió örökre 
megcsonkított maradt. Történt ugyanis, hogy miután Európa nagyha-
talmai – Franciaország, Anglia, Spanyolország stb. – megvetették lá-
bukat a világ gyarmatain, megkezdődött Afrika mint földrész újabb fel-
osztása. Ebből már II. Lipót, a mohó belga király sem maradhatott ki, és 
megkezdte Kongó elfoglalását, amit aztán sátáni módon kirabolt, pusz-
taságot, hatalmas fizikai és lelki szenvedést hagyva hátra. Ez még azért 
is érdekes, mert éppen abban az időben még Marx is Németalföldön 
tartózkodott, majd Engels is hozzácsapódott, megalkotván a proletar-
iátus felsőbbrendűségének téziseit. Ezért van az, hogy a belga társada-
lom mindig keresi az elterelő témákat, fátylat terítve a leírt szenvedések 
emlékére, pedig néhai Lovas István már 2015. május 15-én levelet 
írt a kongresszushoz: ,,Javaslat a 10 milliós kongói népirtás kötelező 
tanítására”. Vajon hogy aránylik a 6 millió a 10 millióhoz? Persze nem 
történt semmi, és mindig jobb másra mutogatni, mert addig is az én 
nagy vétkem a háttérbe szorul. Így mivel a magyarok soha nem gyarma-
tosítottak, csak az ősi jussot védték, mégis országrablással büntették, 
jobb mindig őket terítéken tartani, mint ahogy Ady írja Az ős Kaján című 
versében: ,,Uram, az én rögöm magyar rög, /Meddő, kisajtolt. Mit akar 
/A te nagy, mámor-biztatásod? / Mit ér a bor- és véráldomás? / Mit ér az 
ember, ha magyar?”/ Tisztelettel, 
Bilibók Károly

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

Költözéskor a munkások együttér-
zéssel hallgatják a háziasszonyt, 
aki elmeséli, hogy meghúzta a 
derekát a kanapé elhúzásakor.
– Hölgyem, miért nem várta meg, 
amíg hazaér a férje? – kérdik.
– Igaz, megvárhattam volna, de 
úgy gondoltam, könnyebb elhúzni 
a kanapét addig, amíg nem fekszik 
rajta!
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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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