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Szoborállítás 
a templomkertben
A marosvásárhelyi kövesdom-
bi unitárius templom belső 
kertjében december 2-án, 
advent első vasárnapján a 11 
órakor kezdődő hálaadó isten-
tisztelet keretében felszente-
lik Dávid Ferenc egyházalapító 
unitárius püspök mellszobrát. 
A szobor Varga Gábor magyar-
országi, dombóvári szobrász-
művész alkotása. A hálaadó 
istentisztelet ünnepi műsorán 
a Musica Humana női kamara-
kórus dr. Csíky Csaba karnagy 
vezényletével fog énekelni, 
az egyházközség kórusa és 
zenekara Kerekes Csaba zene-
tanár irányításával lép fel. Dr. 
Molnár Tünde orgonaművész a 
magyar állam támogatásával 
vásárolt új orgonát szólaltatja 
meg. A szobornál az alkotó, 
Varga Gábor beszél, majd For-
ró-Bathó Eszter Anna diáklány 
a Dávid Ferenc emlékére írt 
saját versét szavalja el. 

Fotósként is 
bemutatkozik
Felfüggesztett pillantásaim  
címmel nyit egyéni fotókiállí-
tást Körtesi Sándor Gábor de-
cember 2-án 12 órától a Bolyai 
téri unitárius egyházközség 
Dersi János kiállítótermében. 
Megnyitóbeszédet mond 
Czirjék Lajos képzőművész. A 
közel 30 szocio- és természet-
fotóból álló tárlat két hétig 
látogatható. 

Művészettörténészi 
konferencia
A város színeváltozása IV. 
Építészeti átalakulások és 
történeti forrásaik címmel 
tartanak művészettörténe-
ti konferenciát december 
3-án,hétfőn 9 órától a Maros 
Megyei Múzeum várbeli 
épületének nagytermében.  
A rendezvényre nemcsak a 
szakembereket, hanem a 
nagyközönséget is szívesen 
látják a szervezők. A rendez-
vényen a marosvásárhelyi 
építészet fiatal kutatói adnak 
elő, zömmel a lakóházépí-
tészet témakörében: Orbán 
János két kevésbé ismert 
helyi mérnök, Maetz Ervin 
és Lobenschusz József közös 
tervezésű lakóházairól, Földi 
Imelga a mai Cuza Vodă utca 
szecessziós és „magyaros” 
épületeiről, Gál Zsófia pedig 
az Iskola utca házairól tart 
előadást. Újvári Dorottya 
előadásában a fotográfia 
történeti forrássá lép elő: az 
1936-ban szervezett Maros-
vásárhely Hónapja esemény 
vizuális reprezentációjáról 
értekezik majd.  További rész-
letek a Marosvásárhely Mű-
emléki Topográfiája projekt 
Facebook-profilján, valamint 
a topographia.ro honlapon 
találhatók.

• RÖVIDEN 

Az a baja, hogy...
Egy ember elmegy az orvoshoz, és 
elpanaszolja, hogy egész éjjel nyi-
tott szájjal alszik. Az orvos megvizs-
gálja, majd így szól:
– Kérem, magának az a baja, hogy 
szűk az arcbőre. Ha a szemét be-
hunyja, ...

(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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Néha még a rövid távú modern meteorológiai előrejelzések is tévednek, 
ezért így, tél elején főleg az idősebb 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 ő kedvükért. Holott hozzánk csak a 
gyászzene fojtogató hangfoszlányai jutnak el, és a fekete szalag fel-fel leb-
benő integetését véljük látni, a háttérben pedig ott dereng az igazságta-
lanul 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 
ruhába 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 
vallanak, az nem a véletlen műve. Mert mit is tesz ez a madarunk? Ő is 
a vándormadarak 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, po-
száta 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 kelnek, már az ősi jog alapján (a madárvilágban egy nap már ha-
talmas előnyt jelent), nagyobb erőfölényével egyszerűen kilöki őket fész-
kükből, majd mint egyedüli örökös, teljes ellátásban részesül. Még azt a 
szégyenletes eljárást is alkalmazzák, hogy mostohaszülőiket utódgon-
dozásra kényszerítik, és még akkor is táplálják, mikor már többszörösen 
túlhaladta testsúlyuk az ő törékeny termetüket. A kakukktojás mimikrije 
állandóan javul, ezért a gazdamadárnak kevés az esélye, hogy időben felfe-
dezze 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 elgondoltam, 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 harsogja a nyári ég alatt:/ kakukk, kakukk, ka-
kukk./ 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 haszna is lehet egyes helyzetekben, mert 
például kiváló időjelző műszer, habár néha még ez is okozhat családi 
feszültségeket. Tisztelettel, 
Bilibók Károly

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.
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Időjárás

Az új híd felavatása után odaállítanak 
egy rendőrt, számolja meg, hány 
ember megy át a hídon.
A rendőr számolja:
– Egy darab, két darab, három darab...
Meghallja ezt egy járókelő, mondja a 
rendőrnek:
– Az embereket nem darabban szá-
molják, hanem főben.
A rendőr számol tovább, most már jól:
- 4 fő, 5 fő, 6 fő 7 fő, kedd, szerda...

***

Hazamegy a rendőr munkából, és 
kikormolja a kályhát.
Kimegy az udvarra és a vödör kormot 
magára önti.
Odamegy a felesége, megkérdezi:
– Mit csinálsz, te szerencsétlen?
– Te ebbe ne szólj bele, asszony! 
Apám azt mondta, hogy nagykorom-
ban okos leszek!

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.
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