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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. Cserecipő 
szükséges.

Egyetem, magyarul
A Kemény Zsigmond Társaság 
ma 18 órakor tartja soron 
következő összejövetelét a 
marosvásárhelyi Bernády 
Házban. A meghívott, Kása 
Zoltán, a Sapientia EMTE 
professzora, a Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem volt 
rektorhelyettese A romániai 
magyar felsőoktatás helyze-
tének évtizedes tanulságai 
címmel tart előadást.

Emberóriás
Ma 18 órakor a marosszent-
györgyi plébánia tanácster-
mében Nagy Miklós Kund 
bemutatja Baricz Lajos 
Emberóriás című szonettkö-
tetét. Ez alkalommal Czirjék 
Lajos megnyitja Abonyi 
Mária tárlatát. Közreműködik 
Pataki Ágnes, a Jubilate Deo, 
a Jubilate, a Kolping Család 
kórusa, a Szent György kó-
rus. Műsorvezető Moldován 
B. Irén.

Könyvbemutató
Kilyén Károly Fennmaradni 
című könyve második kiadá-
sának bemutatójára kerül 
sor ma 18 órától a Bolyai téri 
unitárius egyházközség Dersi 
János termében.
 
Felolvasószínházzal 
emlékeznek
75 éve hunyt el Rejtő Jenő, 
született Reich Jenő, írói 
álnevein: P. Howard, Gibson 
Lavery. Ez alkalomból a Lo-
rántffy Zsuzsanna Kulturális 
Egyesület és a Maros Megyei 
Múzeum szervezésében 
Rejtő Jenő művei alapján 
szerkesztett felolvasószín-
házi előadásra kerül sor 
november 28-án, szerdán 19 
órától a Kultúrpalota nagy-
termében. Előadók: András 
Gedeon, Ádám Kornél, 
Czüvek Loránd, Kocsis Anna, 
Lajter Márkó Ernesztó, Pál 
Zoltán, Tóth Jess. Rendezők: 
Deli Szófia és Abai-Szabó 
Tamás – a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem hall-
gatói. Összeállította és 
bevezetőt mond dr. Kovács 
Levente. A rendezvényre a 
belépés díjtalan, a szervezők 
adományokat elfogadnak.

• RÖVIDEN 

Rendőrök
Egy rendőr elmegy a másikhoz láto-
gatóba, és elkezdenek beszélgetni:
– Te, Béla, a fiam olyan hülye, hogy-
ha azt mondom neki, nézze meg, 
hogy a sarkon vagyok-e, lemegy 
a telefonfülkéig a sarkon, és csak 
akkor jön rá, hogy nem vagyok ott.
– Tényleg hülye a fiad, Jani! ...

(Poén a rejtvényben.)

Küldje egyszerre a VH 2821–VH 2830 lapszámaiban megjelenő szelvényeket a kereszt-
rejtvénnyel együtt a szerkesztőség címére december 18-áig, és egy könyvet nyerhet!
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Van ,,intrare”, de hol a bejárat? A Cafe Tutun régi törzsvendégeit ,,tu-
tunitáknak” nevezték el a vásárhelyiek, és köztudottan főleg a magyar 
fiatalok látogatták/látogatják a lokált. Jelenleg bővítik a ,,Tutunt” és 
egy nyíl mellé az van kiírva, hogy ,,intrare”. A magyar értesítés elha-
gyása anyanyelvünk használatának olyan udvariatlan önkorlátozása, 
amit nemcsak a régi, hanem a jelenlegi törzsvendégek is szóvá kellene 
tegyenek!
Kincses Előd

Legyünk őszinték, gondolkozzunk, kedves polgártársak, vajon miért 
szaporodnak a munkát nem vállaló polgárok Romániában, Európában? 
Miért van egyre több alkoholista? Mert passzívan éljük életünket. Soha 
senki nem törődött logikusan a közösségünkben élő munkanélküli, 
munkát kerülő, kéregető, alkoholista, tekergő, lopásokat gyakorló 
és más hasonló polgárok sorsával. A felsorolt állapotokért csakis a 
nemtörődöm, passzív, elfogult, maradi, a civilizáció törvényeit mellőző 
polgárságot, magunkat lehet okolni! Viccesen, a régi mondás szerint, 
ha nincs cica, az egerek élik szabad életüket. Ahol van cica-törvény, 
ott már az egerek nem cincognak, nem mernek cincogni! Pontosab-
ban, amilyenek a helység törvényei – mosdótála – olyan a polgára – a 
törülközője.  De miért mocskos a törülköző? Mert a létező aljas, igaz-
ságtalan ,,demokrácia” törvényével lehet védekezni, ,,mosakodni”, 
lopni, harácsolni, csalni, pofázni, élni stb.! Winston Churchill világhírű 
angol politikus véleménye a demokráciáról: nagyon igazságtalan, aljas 
törvény! Érdekes, az állatok az igazság törvényeit alkalmazzák, nem a 
demokráciát. Feltevődik a kérdés, a tolvajok miért lopnak, hát megél-
hetés végett, mert engedjük. A piacon ismerőseim azt kérdezték, mi a 
véleményem a lopókról, kéregetőkről, válaszom az volt, hogy igazuk 
van. Ők is emberek, mint a migránsok, valamint minisztereink. Ők is 
meg kell éljenek valamiből. Tudjuk azt is, hogy kicsi majom a nagytól 
tanul, hal a fejétől büdösödik. Országunkban hagyományos, örökölt 
mesterség a lopás, a korrupció, tekergés. Törvénnyel kellene kötelezni 
mindenkit, hogy az általános emberi kultúrát sajátítsa el, az iskolát 
végezze el, ha szükség, állami segítséggel! Aki nem fogadná el az alkot-
mányban közölt törvényeket, gyógykezelésre utalnám. Öngazdálkodást 
követelnék mindenkitől, végül a rend-fegyelem tartását csak helybeli 
polgárokra bíznám.
Nagy Béla, aki életét fizikai munkával kezdte 

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 rövidlátó, szemüveges tanárnő 
kezdi elveszíteni a türelmét.
– Te, ott hátul. Mikor volt az Arany-
bulla?
– Tudom is én...
– Mikor volt a tatárjárás?
– Tudja a fene.
– De hiszen ezt a múlt órán tanultuk. 
Mit csináltál tegnap este?
– A kocsmában voltam. Megittunk 
pár üveg sört a haverokkal.

– És... és ezt csak így kijelented? 
Hogyan akarsz átmenni a vizsgán?
– Sehogy. Én a vízvezeték-szerelő 
vagyok, és a fűtőtestet jöttem meg-
javítani.

***

– Miért az ablakon keresztül jársz be 
a házba?
– Anya azt mondta, hogy ha rossz je-
gyet kapok, át ne lépjem a küszöböt.

Viccek

Sudoku

Valutaváltó

 Euró 4,6585
 Dollár 4,1001
 100 forint 1,4434

Ma nappal Éjszaka
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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

Olvassa a Székelyhon havonta megjelenő
vallási mellékletét
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