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Néha még a rövid távú modern meteorológiai előrejelzések is tévednek, 
ezért így tél elején, főleg az időseb generáció, mindig a kemény télre 
készül fel. Nálunk pedig az utóbbi időben még a mindenkori hatalom is 
tendenciózusan egy politikai hideghullámot kreált, és az uralkodó nép 
elvárná, hogy mi is hórát ropjunk az ők kedvükért. Holott hozzánk csak 
a gyászzene fojtogató hangfoszlányai jutnak el, és a fekete szalag fel-fel 
lebbenő integetését véljük látni, a háttérben pedig ott dereng az igazság-
talanul megfeszített Magyarország. Mindemellett azonban már átvergődve 
érezzük magunkat a tél megpróbáltatásain, sokunk gondolatában a tavasz 
enyhe fuvallata cirógatja a mezőket, a távolban már feltűnni véljük a tarka 
ruhában öltözött karcsú tavasz balett-táncát, és a kis cinege Nyitnikék című 
slágere veri fel az erdő csendjét. Ebbe a tavaszi idillbe azonban gyakran 
belerondít egy gerle nagyságú, szürke, hosszú farkú madár, amely saját 
nevét ismétli, mint a kocsmából hazatérő, alkoholos kicsengésű atyafi, és 
többször elmondja, hogy kakukk, kakukk. Néha még ebbe az egy szóba is 
belegabalyodik, és artikulátlan krákogásba fullad, majd továbbrepül. Érde-
kes teremtménye e madár a természetnek, mert az egész madárfaj közül ő 
az egyetlen élősködő, úgynevezett költésparazita. Ezek után, ha néha olyan 
következtetésekre jutok, amelyek nem egy felkészült ornitológusra valla-
nak, az nem a véletlen műve. Mert mit is tesz ez a madarunk? Ő is a ván-
dormadarak seregét gyarapítja, de mikor megérkezik, esze ágában sincs, 
hogy saját fészket rakjon, hanem azt lesi, hogy hová tudná fattyú utódát 
becsempészni. A munkában megfáradt vörösbegy, nádirigó, poszáta és az 
összes szorgalmas énekes madár nagy reményekkel kezd a költéshez, és 
nem is sejti, hogy idegen fattyát melengeti tollazata alatt. A kakukk pedig 
már nagyon sok trükköt kipróbált, többek közt azt is, hogy az ő fiókája 
egy nappal hamarabb kikel az alomból, és mikor ,,testvérei” életre kel-
nek, már az ősi jog alapján (a madárvilágban egy nap már hatalmas előnyt 
jelent), nagyobb erőfölényével egyszerűen kilöki őket fészkükből, majd 
mint egyedüli örökös, teljes ellátásban részesül. Még azt a szégyenletes 
eljárást is alkalmazzák, hogy mostohaszülőiket utódgondozásra kényszerí-
tik, és még akkor is táplálják, mikor már többszörösen túlhaladta testsú-
lyuk az ők törékeny termetüket. A kakukktojás mimikrije állandóan javul, 
ezért a gazdamadárnak kevés az esélye, hogy időben felfedezze a csalást. 
Talán még az is lehet, hogy hasonló jelenséget a humán társadalomban 
is találunk, hiszen napjainkban gyakran előfordul, hogy egy mások által 
megépített fészket a homo cuculus canorus egyszerűen kisajátít. Néha még 
az is felvetődik, hogy minden kakukk egyesüljön egy országba, és most el-
gondoltam, hogy van még 2 millió olasz kakukk, 3 millió spanyol kakukk, 1 
millió német kakukk, így hatalmas kakukkállamot tudnának létrehozni, de 
vajon lenne-e elég énekes és fészekrakó madár, mert a kakukk akár 20-22 
darab tojást is el tud helyezni. De mi lesz, ha kihalnak a fészekrakó madarak? 
Lássuk, mit mond Kányádi Sándor Kakukk című versében. ,,Nem szeretem 
a kakukkmadarat,/ mert folyton-folyvást egyet hajtogat:/ kakukk, kakukk, 
kakukk./ Mintha az erdő egyesegyedül/ az övé volna, szégyentelenül/ fújja 
a magáét: kakukk, kakukk./ Túlkiabál minden más madarat,/ csak harsog-
ja a nyári ég alatt:/ kakukk, kakukk, kakukk./ Ő mondja meg, hogy meddig 
élhetek,/ kisajátít idegen fészkeket,/ abba tojik a szemtelen kakukk./… 
Hatalmas az ég, végtelen a nyár,/ s ideje a kakukknak is lejár,/ elnémul, 
bereked./ És újra hallod majd a cinegék, pintyek, rigók kedves kis énekét/ 
s a locska verebet”. Mindezek mellett, úgy gondolom, hogy gyakorlati hasz-
na is lehet egyes helyzetekben, mert például kiváló időjelző műszer, habár 
néha még ez is okozhat családi feszültségeket. Tisztelettel 
Bilibók Károly

Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek 
kö zöl he tõ nyel ven íród tak, sze mé lyi sé gi jo go kat nem sér te nek, a köz 
fi gyel mé re ér de me sek. Szer kesz tõ sé günk nem vál lal fe le lõs sé get az 
üzenetek tar tal má ért, a kül dõk te le fon szá ma it nem je gyez zük.
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IdőjárásValutaváltó

 Euró       4,6580
 Dollár      4,1258
 100 forint 1,4362

A vágy villamosa 
a Figuránál
A gyergyószentmiklósi szín-
házban ma este 7 órától ismét 
megtekinthető A vágy villamo-
sa című előadás. Tennessee 
Williams darabját Nagy Botond 
jegyzi rendezőként. Szereplők: 
Bartha Boróka, Szilágyi Míra, 
Faragó Zénó, Kolozsi-Borsos Gá-
bor, Gedő Zsolt, Dávid A. Péter.

Ma a Láthatatlan 
oskolában
A Láthatatlan oskola elnevezésű 
előadássorozat keretében a 
Szent László-falképek szimbo-
likájáról tart előadást Sashal-
mi-Fekete Tamás történész ma 
18 órától a gyergyószárhegyi 
művelődési ház Cika termében. 
Az eseményt a következőkép-
pen ajánlják a szervezők: Miért 
éppen itt volt a leggyakoribb 
Szent László legendájának fres-
kókon való ábrázolása? Hogyan 
jelenítették meg a lovagkirályt, 
és miért éppen úgy? Miről árul-
kodnak a freskók részletei? Erről 
hallhatjuk előadásában Sashal-
mi-Fekete Tamás történészt, az 
Arany Griff Rend hagyományőr-
ző csoport vezetőjét.

Vőfélytalálkozó 
Szárhegyen
A Gyergyószéki Mezőgazdászok 
Egyesülete szervezésében első 
alkalommal rendeznek vőfélyta-
lálkozót szombaton, december 
elsején Gyergyószárhegyen. 
A találkozó programjai több 
helyszínen zajlanak, a szerve-
zők biztatják az érdeklődőket, 
hogy minél több mozzanaton 
vegyenek részt. Az események 
sora legénybúcsúztatóval kez-
dődik 13,30 órától Kolcsár Géza 

portáján (a labdarúgópálya 
szomszédságában). 14 órától le-
ánykikérőt tartanak a Nemesek 
utcájában, a tornácos kulcsos 
háznál. Délután 3-tól szentmi-
sével folytatódik a rendezvény 
a plébániatemplomban, 17 
órától pedig kezdetét veszi a 
„valóságos vőfélytalálkozó” 
a művelődési házban. Itt több 
mint negyven vőfély rigmusát, 
meséjét hallgathatja meg a 
közönség, énekkel, szereppel 
lépnek színpadra a helyi tehet-
ségek, este 10-től pedig báli 
mulatság kezdődik.

Adventi vásár 
Csomafalván
Vasárnap, december másodi-
kán, délelőtt 10 órakor nyílik 
az adventi vásár Csomafalván, 
a Borsos Miklós Művelődé-
si Otthonban. A vásárban 
kézműves termékeket, adventi 

koszorúkat és karácsonyi 
dekorációkat kínálnak a helyi 
kézművesek.

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.

Sudoku

0726-720418
e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Véleményét elküldheti

• RÖVIDEN

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
A TÓ PARTJÁN
– Mert szeretnék halat fogni.
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Egy ember elmegy az orvoshoz, és el-
panaszolja, hogy egész éjjel nyitott 
szájjal alszik. Az orvos megvizsgálja, 
majd így szól:
– Kérem, magának az a baja, hogy szűk 
az arcbőre. Ha a szemét behunyja, ... 
(poén a rejtvényben)

Az a baja, hogy...

A parasztbácsi a folyóparton baktat a szekerével. Ott van szolgálatban a rendőr. A bác-
sika megkérdezi tőle:
– Biztos úr, hol lehet itt baj nélkül átkelni a szekérrel?
– Jöjjön csak, bátyám, majd megmutatom. Itt nyugodtan áthajthat.
– A bácsi úgy is tesz, de hamarosan elsüllyed a szekérrel együtt.
Megszólal a rendőr:
– Érdekes! A kacsáknak csak derékig ért.

*
Súlyos baleset helyszínén a rendőr, látván, hogy sérült is van, riasztja a mentőket.
– A gépkocsivezető a jobb comb felső részén sérült – mondja a rádión.
– A szerv is sérült? – kérdezik.
– Nem! Az telefonál.

Viccek

ELÖLJÁRÓ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR


