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Látó Irodalmi 
Játékok
A Látó Irodalmi Játékok és 
Színpad 94. kiadásán Gyukics 
Gábor és Jász Attila költőket 
látják vendégül  ma 17 órától a 
marosvásárhelyi G. Café-
ban. A Nyomkeresők c. est 
házigazdája Murányi Sándor 
Olivér. Társszervező: Lector 
Kiadó. „A világnak szüksége 
van a művészetre, az viszi 
előre, nem a politika” – vallja 
a Budapesten született Gyu-
kics Gábor, akinek idén jelent 
meg Végigtapint című kötete 
a marosvásárhelyi Lector 
Kiadó gondozásában és aki a 
magyarországi Open Reading 
(Nyitott versfelolvasó) és a 
Jazzköltészeti estek megho-
nosítója. 1999 óta száznál 
több est szervezője és 
levezetője, melyeken neves 
és (még) névtelen meghívott 
költők egyaránt szerepeltek. 
Lefordította angolra többek 
között József Attila verseit, 
magyarra a csipeva törzshöz 
tartozó Jim Northrup indián 
költő alkotásait. Az Amerika-
Látó vendégszerkesztője. „Az 
életközeli problémák érdekel-
nek. Olyan művek, amelyek 
jó kérdéseket tesznek fel a 
mindannyiunkat érdeklő és 
érintő problémák kapcsán, 
és nem erőltetik rám a saját 
válaszukat. Kényszerítenek 
és hagynak is gondolkodni” 
– vallja magáról Csendes Toll, 
alias Jász Attila. A Tatán élő 
költő az elmúlt húsz évben 
számos verses- és esszé-
kötetet publikált. Legújabb 
könyve a Boldog temető.
 
Barokk 
divatbemutató
Ma 17 órától a marosvásár-
helyi Kultúrpalota nagyter-
mében tizedik alkalommal 
szervezi meg a Phoebo 
Egyesület korszakokat fel-
idéző divatbemutatóját. Az 
eseményen idén is számos 
tervező vesz részt Erdély 
több városából, iskolások-
tól, egyetemistákon át a 
tapasztaltabbakig. Az ins-
pirációs forrás ezúttal is a 
barokk művészet, akárcsak a 
sorozatot indító alkalommal. 
A szervezők a régi korszakok 
értékeit szeretnék átörökí-
teni mai ízléshez igazított 
alkotásokban. Az előtérben 
művészetis diákok, kézmű-
vesek és művészek alkotásai 
lesznek megtekinthetők.

• RÖVIDEN 

Miért csak?
– Kapható önnél törpepapagáj? – 
kérdi egy nő az eladót.
– Összesen két papagájunk van – 
mondja az eladó –, és csak együtt 
adom el őket!
– De nekem csak egy kell!
– Sajnálom, külön nem eladók.
– No, de miért?
– Mert az egyik csak ....

(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 
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Cím:

Tel.:2820

Kedves lakótársak! Szeretnék tanácsot kérni tapasztalt társainktól 
egy nagy probléma megoldására. Mi az eljárás azokkal az emberek-
kel szemben, akik saját hobbijuk kielégítésére 20 lakrész közterületét 
saját céljaikra használják fel? Így a szárítót az alagsorban, ami annak 
volt építve, vagy a mosószobát? Nem beszélve a pincék folyosóiról, 
zugairól, amelyek tele vannak a ő cuccaival, van egy mellékhelyiség 
a földszinten, amelyet csak ő használhat, ő zárja. A lépcsőház be-
járatánál 5 négyzetméteren virágot tart, felette is 10 négyzetméteres 
területen. Egy biciklit nem lehet letenni, amikor pedig törvény szabá-
lyozza a bicikliutakat és a biciklik tárolását, mert ő hobbijára használ-
ja ezeket a helyeket. E virágok tárolása a bejáratnál leszűkíti a járást, 
akadályozva egy esetleges tűzeset könnyebb megközelítését, oltását. 
Mit szólnak a tűzoltók? Vagy lehet, hogy nem kell ellenőrizzék? De még 
akkor is meg kell oldani az ilyen tarthatatlan helyzetet, mert mind a 20 
lakónak ugyanolyan joga van a közös területhez. Mi a teendő? A bíróság 
a leghatásosabb, hogy az ilyen önkéntes foglalókat jobb belátásra bír-
ja? Azért kérjük a tanácsot a tapasztaltabb lakóktól, hogy rövidebb és 
békésebb úton oldhassuk meg, de nem a mi kárunkra.
Ismeretlen 

Elég furcsa, visszás dolgok vannak a nagy egyesülés körül. Ha jól tu-
dom, Erdély is benne volt a dologban. De a száz év alatt eltűnt Székely-
föld, mert szerintük nem létezik. Ha igaz, akkor a helyén egy nagy lyuk 
van, ott nem lehet sem autonómia, sem infrastruktúra, sem ipar, mun-
kahely, sem székely nép. Akkor mit is ünnepelnek, ami nincs?
Guszti

Ne mind siránkozzanak a három, magyarok lakta megyében élő romá-
nok, mert jelenleg is a vezető állásokat ők töltik be, és nem is akár-
milyen fizetéssel. Jól megvannak közöttünk, csak egy a baj, heccelik 
a szegényebb honfitársaikat, és riogatják őket a magyarokkal. Nem 
mi hívtuk őket ide, mert ők voltak a kommunizmus migránsai, akiket 
az ipa rosítással telepítettek ide Moldvából. Nem a magyar veszi el a 
megélhetést tőlük, hanem a román állam, mert nincs munkahely. Bez-
zeg a Magyar Autonóm Tartomány idején nem volt ilyen téma, minden-
kinek volt munkája, és az kötötte le az ember figyelmét, nem a gyűlölet. 
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

A csiga mászni kezd a cseresznye-
fán. Az ott ülő madarak csodálkoz-
va kérdik tőle:
– Mit akarsz te télen a cseresznye-
fán?
– No, vajon? Cseresznyét akarok 
enni!
– De hát tél van, még nincs is rajta 
cseresznye!
– Mire felérek, éppen érett lesz.

Viccek

Sudoku

Valutaváltó

 Euró 4,6584
 Dollár 4,1021
 100 forint 1,4475

Ma nappal Éjszaka

13° 5°

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.
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