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Rendkívüli 
hangverseny
Lettország függetlenségének 
kikiáltása és Románia egye-
sülésének századik évfordu-
lója alkalmából rendkívüli 
szimfonikus hangversenyre 
kerül sor ma  19 órakor a 
marosvásárhelyi Kultúrpalota 
nagytermében. Vezényel Gints 
Glinka lettországi karmester, 
zongorán játszik Franck van de 
Laar hollandiai művész. Műso-
ron: Emil Darzinš-, Schumann-, 
Sibelius-, A. Paşcanu-művek. A 
koncertre a 6-os számú bérle-
tek érvényesek.

Jazzkívánságműsor 
Ma 20 órától a Sárik Péter Trió 
feat és Falusi Mariann – az 
egykori Pa Dö Dö együttes 
egyik tagja – lesz a vendég. 
Bemutatják a Jazzkívánságmű-
sor című lemezt, amelyen 15 
dal található, mindegyik más 
időszakból és más stílusú. 
Falusi Mariann és Sárik Péter 
2009 óta játszik együtt. Első 
műsorukat a magyarországi 
premier után New Yorkban mu-
tatták be, hatalmas sikerrel. 
Marosvásárhelyen fellép Falusi 
Mariann (ének), Sárik Péter 
(zongora), Fonay Tibor (bőgő) 
és Gálfi Attila (dob).

Diákoknak zenélnek
Pénteken déli 12 órától román, 
13 órától magyar nyelvű lecke-
hangversenyt, 17 órától román, 
18 órától magyar nyelvű 
nevelőhangversenyt tartanak 
a Kultúrpalota nagytermében. 
Téma: szimfonikus rock- és 
filmzene. Fellép a Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia, 
vezényel Remus Grama. A 
hangversenyek témáját bemu-
tatja Carla Gliga és Fülöp Klára 
tanárnő. 

Keresztnevek 
és népszokások
A Női Akadémia szerve-
zésében november 23-án, 
pénteken 17.30 órakor a 
marosvásárhelyi, Forradalom 
utca 1. szám alatti Köpeczi–
Teleki-ház előadótermében 
Keresztnevek és népszokások 
címmel tart előadást Balizs 
Enikő tanítónő. Az előadást 
beszélgetés követi. A belépés 
ingyenes, a szervezők további 
rendezvények biztosítása 
érdekében adományokat 
elfogadnak.

• RÖVIDEN 

Éjnek idején
– Halló, ezredes úr, itt Kovács őrve-
zető beszél.
– Kovács, őrvezető? Tudja azt, hogy 
éjnek idején ébresztett engem?!
– Igen, ezredes úr, de jelentem, 
hogy tíz ellenséges katonát ejtettem 
foglyul!
– Tízet? Bravó! Hozza azonnal ide 
őket!
– Nem tudom, ezredes úr! ...
(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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Rövidesen Románia  megünnepli a 100 éves egyesülést az Antant hi-
hetetlen, igazságtalan ajándékának köszönhetően, mely alkalommal 
területe kibővült Erdéllyel, Bánsággal és Partiummal. Pontosabban a 
trianoni döntést békés döntésként emlegetik kormányunk politiku-
sai-polgárai, miért is?  Mert a döntés politikai volt, amit a lakosság 
nem ismer mai napig! Igen, 100 év után el lehet mondani, hogy jó volt, 
de nyelvtanilag csak múlt időben, ugyanis a gyulafehérvári ígéretek a 
nemzeti kisebbségek számára csak ígéretek maradtak! Gondolom, hogy 
100 év után az utóbbi bukaresti tüntetések, valamint az erdélyi mag-
yarok autonómiatüntetései után az ünnep alkalmával el fogják mon-
dani reálisan, hogy mennyire volt igazságos a csatolás. Hisz eddig több 
román értelmiségi, értelmes, normálisan gondolkozó főiskolát végzett 
igazi román egyetemi tanár leírta Erdély igazságtalan elcsatolását! 
Persze azt is kell tudni, hogy az olasz egyetemeken kötelező módon 
tanítják most is a trianoni igazságtalan döntést. Hogy Romániában ed-
dig nem ismertették, nem tanították iskolákban, azért ne ítéljük el a 
román polgárságot, mert politikai igazsággal tömték be a nép száját. 
Remélem, hogy az ünnep alkalmával lesz sok mea culpa, el fogják mon-
dani végül azt is, hogy az első Nagy-Román címert Ferdinánd román 
király rendelése, felkérése után a székely származású háromszéki her-
aldikus festőművész, Keöpeczi Sebestyén József készíti el 1921-ben. 
Megemlítendő, a címer elkészítésére bizottságot alapítottak, azon-
ban sok vita végett Alexandru Tzigara- Samurcas művészettörténész, 
országos múzeumi főfelügyelő javaslatára Constantin Argeteian 
belügyminiszter javaslatára az uralkodó Keöpeczi Sebestyén József 
heraldikust kérte fel. Optimista polgárként nem lepődnék meg, ha a 
román állam Köpecen valamint az egyesülési gyűlés helyén tisztesség-
es szobrot emeltetne (Dan Tanasă beleegyezésével).
Nagy Béla

Javasolják, hogy a külföldön koldulók visszakerüljenek a segélye-
zettek nyilvántartásába, ha nem is a segélyért, legalább hogy le-
gyen egészségbiztosításuk. Ez még egy lehetőség, hogy a becsületes 
adófizető pénzén élősködjenek. Ilyesmikért olyan alacsony a munka-
teljesítmény, mert senki sem akar dolgozni, csak élősködni. 1989 előtt 
járta a vicc, a cigány mondta a feleségének, amikor hazavitte a pénzt: 
,,Látod Mári, jobb gyereket szülni, mint dolgozni”.
Ismeretlen

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 4,6644
 Dollár 4,0999
 100 forint 1,4502

Ma nappal Éjszaka

5° -1°

Időjárás

Egy német, egy orosz, meg egy ma-
gyar a mennybe kerül tíz évre.
Kívánhatnak valamit, ami tíz évig 
nem fog elfogyni nekik.
A német sört kíván, az orosz vodkát, 
a magyar meg cigarettát.
Tíz év múlva kijönnek, megszólal a 
német:
– Ez volt a legjobb sör, amit eddig 
ittam...
Erre az orosz is dicsérni kezdi a vod-

káját. Mire megszólal a magyar:
– Van tüzetek?

***

A parancsnok a bevetés előtt időt 
egyeztet az embereivel.
– Na, uraim nálam a pontos idő 
11:48. Akiknek digitális órájuk van, 
azoknak vonal, vonal, kisszék, 
hóember.

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.

KORMÁNYÁTALAKÍTÁSI STRATÉGIA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR
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Olvassa a Székelyhon hetente megjelenő
gasztronómiai mellékletét




