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Kézilabdáról 
a tévében 
Hétfőn 17.10-től a Marosvásár-
helyi TVR Sípszó után című mű-
sorának meghívottja Gergely 
Ákos, a Marosvásárhelyi VSK 
junior II-es kézilabdacsapatá-
nak erőnléti edzője és Veres-Fi-
lep Iringó, az együttes tagja. 
Műsorvezető: Szucher Ervin.

Az Urmánczy-
örökség
November 21-én, szerda délután 
5 órakor a Bolyai téri unitárius 
egyházközség Dersi János ter-
mében a maroshévízi Urmánczy 
örökség címmel Czirják Károly, a 
dr. Urmánczy Nándor Kulturális 
Egyesület elnöke tart előadást, 
majd levetíti a Consummatum 
est –  az Urmánczy-örökség 
című, 2014-es dokumentumfil-
met. Püsök Botond és Demeter 
Zsuzsa filmje az erdélyi épített 
örökségnek mára szinte feledés-
be merült kincsét, a maroshé-
vízi Urmánczy-kastélyt és az 
Urmánczy-család drámai sorsát 
mutatja be.

A magyar nyelv 
napja
November 21-én, 18 órától, a 
Kultúrpalota Kistermében a 
magyar nyelv napja tiszteletére 
a Lorántffy Zsuzsanna Kultu-
rális Egyesület szervezésében 
Csepán Ida Júlia, Markó Béla, 
Nagy Miklós Kund, Ötvös Jó-
zsef, Spielmann Mihály, Szabó 
Róbert Csaba anyanyelvünkről 
fog beszélgetni. Kilyén Ilka a 
Zsoltár az anyanyelvről című 
műsorából ad elő részletet. A 
Simon György magyar szakos 
tanár által szerkesztett nyelvi 
játékok kérdéseire a közönség-
től várják a feleletet. 

Egy lócsiszár 
virágvasárnapja
November 20-án és 21-én, 
kedden és szerdán este 7-től 
Sütő András: Egy lócsiszár 
virágvasárnapja című drámáját 
tűzte műsorára a Tompa Miklós 
Társulat Sebestyén Aba rende-
zésében.

• RÖVIDEN 

A padon
Egy öregember üldögél a padon. Odaül 
mellé egy menő punk csávó a szivárvány 
színeiben játszó hajjal. Az öreg csak bámul 
rá. Végül a punk nem bírja tovább, és 
megkérdi:
– Mi van, tata, még soha nem csinált sem-
mi vadat az életében?
Mire az öreg:
– Dehogynem, fiam, egyszer berúgtam, és 
közösültem egy papagájjal. És most pont 
azon gondolkodom ...
(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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Tel.:2815

A beteges jogállaminak hitt Románia, az Együttműködési és Ellenőrzési 
Mechanizmus (MCV) keretében megfogalmazott jelentésben – a sokat 
vitatott igazságügyi reformját illetően is – elmarasztalásban, figyel-
meztetésben részesült. Az igazi nagy kérdés azonban az, hogy végre 
mikor fog ez az ország a rendőrállami múltjával és jelenével elszámolni, 
avagy az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (MCV) keretében 
mikor lesz ezért elmarasztalva, figyelmeztetve?!
Veress Dávid

Nem vagyok művész, azonban többször volt alkalmam közmunkával 
részt venni, tárlatot, kiállítást elkészíteni még Ceau idejében, így érde-
kelnek a kiállítások! Elég gyakran meglátogatom a kiállításokat, nézem 
a képeket, valamint a látogatókat. Mit lehet látni utóbb? Kézlegyint-
getéseket! Persze, kíváncsi voltam és megkérdeztem három fiataltól, 
akik nem sokat álltak a képek előtt, hogy mi a véleményük? Nos, az 
egyik azt kérdezte, bácsi, megmondaná, mit ábrázol a kép? Én erre azt 
feleltem, a kép alján le lehet olvasni! Rögtön eszembe jutott, amikor 
az elhunyt János Pali bácsi meghívta Nagy Imre híres festőművészün-
ket, hogy nézzen meg egy elkészült kiállítást. Amikor Imre bácsi bejött 
az ajtón, azt kérdezte, fiaim, Pali hol van? Válaszoltunk, hogy hívjuk 
rögtön. Amíg megérkezett Pali bácsi, addig nézte a képeket. Amikor 
Pali bácsi belépett a terembe, rögtön azt kérdezte, Pali, ezek mik? Ez 
a kép nincs fordítva? Ugyanis egy fiatal sepsiszentgyörgyi festőművész 
absztrakt alkotásai voltak. Nos, utóbb elég sok absztrakt alkotást lehet 
látni. Jó lenne, ha a valóságot, a realizmust ábrázolnánk.
Nagy Béla

A mezőre a szemetet azok viszik, akiknek nem fér a kukába, ami falun 
elképesztő és szégyen, továbbá a fejlettebb országokban köbméterre 
kötnek szerződést, nem személyre, vagy literre. Bukarestben is csak 80 
lej, ahol kétszer ekkorák a fizetések. Tisztelettel,
egy falusi 

Egyetértek az sms-íróval, aki azt írta, hogy a Facebookra csak azt írd ki, 
ami érdekli az egész világot. Nem áll érdekedben más család életébe 
beleavatkozni. Az ilyen embert csak a bosszú és az irigység vágya fűti.
V. Kelemen

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

Az angol, a francia és a magyar 
arról beszélgetnek, hogy kinek a 
nyelvében bonyolultabb kiejteni a 
szavakat. Kezdi az angol:
– Nálunk baromi nehéz a kiejtés, 
például az asztalt úgy kell írni, hogy 
„table”, és úgy ejtik, hogy „téböl”.
– Az semmi – mondja a francia – 
nálunk úgy kell írni, hogy „bonjour”, 
és úgy ejtik, hogy „bonzsúr”.
– Ugyan – mondja a magyar – az 

igazi nehéz kiejtés nálunk van. Úgy 
írják, hogy „mit tetszik mondani?” 
és úgy ejtik, hogy „He?”.

***

– Pistike, mondj egy tagadó mon-
datot!
– Gyuri megette az uzsonnámat.
– De hát hol van ebben a tagadás?
– Gyuri tagadja.

Viccek

Sudoku

Valutaváltó

 Euró 4,6639
 Dollár 4,1179
 100 forint 1,4490

Ma nappal Éjszaka

3° -7°

Időjárás

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.

Nyerjen könyvet

5/40 30   28   12   14   37   3

5/40
extrahúzás

8   36   18   26   13   28

JOKER 9   38   8   6   3  +  15

JOKER
extrahúzás

28   40   18   43   16 + 20

Noroc Plus 932769

Super Noroc 278311

6/49 48   23   15   37   35   28

6/49
extrahúzás

42   48   10   5   33   3

Noroc 6198938

Lottó

Olvassa a Székelyhon napilapban
hetente megjelenő
mellékletet
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