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Emmanuel de Martonne francia geográfus professzor, aki most szobrot kapott 
Gyulafehérváron, 1947-ben már másként látta a korábbi, 1918 utáni határki-
jelölési tevékenységet. Rónai András térképészprofesszor a Térképezett 
történelem című, 1989-ben megjelent könyve 347-350 oldalán, a Találkozás 
Párizsban Emanuel De Martonne professzorral című fejezetben leírja, hogy 
1947-ben, a magyar békedelegáció tagjaként, Párizsban tartózkodván 
megkereste De Martonne professzort. A második, már sokkal közvetlenebb 
szakmai beszélgetésük során a francia professzor: ,,Elismerte, hogy 1919-ben 
hamis adatok kerültek be a diplomáciai iratokba, s bár bizonyítékai nem vol-
tak, többször gyanította, hogy a neki átadott adatok nem valóságosak. Köz-
vetlen felelőssége nincs, de sajnálja, hogy akkor nem voltak előrelátóbbak. 
Rossz területi rendet teremtettek Közép-Európában”.
Ismeretlen

Jó üzlet a szemétszállítás, az biztos. Az újabb áremelés kapcsán már a ma-
gyarázat is érdekes, hisz mennyiség alapján számláznak, de 80 literes kukát 
nem mindegy hogy 1 vagy 2 személy tölti meg. Városon még cifrább a helyzet, 
hisz egy átlagos család, két felnőtt, két gyerek havonta 40-50 l szemetet hord 
le a kukába, ahol még a 10 l-es vödörbe gyűl, ott jól lemérhető. Piaci áron 100 
lej/m3-es árat számolva max. 5 lejt kellene havonta fizessenek, nem 35-40-et. 
Tiszta szerencse, hogy fogyasztóvédelemtől, tanácstól, hatóságtól nem kell 
tartaniuk, a nép meg már bizonyított, ezt akarta! Hát megkapta.
Ismeretlen

Nagyon kíváncsi voltam, hogy hány kisebbségi zászló jelenik majd meg 
a gyulafehérvári 100 éves centenáriumi ünnepségen, mert ha jól tudom, 
nem csak az erdélyi románság egyesült egymással, hanem németek, 
svábok, szászok, magyarok, székelyek, szerbek stb. Az ígéret, csak mint 
csali, maradt továbbra is.
Ismeretlen

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       4,6566
 Dollár      4,1042
 100 forint 1,4448

Gyergyószentmiklóson 
a Kaláka 
Szabad-e bejönni ide bet-
lehemmel? – ez a címe az 
ötvenedik évadját ünneplő 
Kaláka együttes karácsonyi 
turnéjának, melynek egyik 
helyszíne Gyergyószentmik-
lós. December 14-én 19 órától 
a Szent István- templomban 
lép fel a Kaláka karácsonyi 
koncertjével. 15 lejért jegyek 
válthatók munkanapokon 15 és 
19 óra között a Figura Stúdió 
Színház előcsarnokában ta-
lálható jegypénztárban, vagy 
koncert előtt fél órával a Szent 
István-templomnál. Helyfogla-
lás és információk a 0752-227-
011-es telefonszámon, vagy az 
org@figura.ro e-mail-címen. 
A műsorban elhangzanak ma-
gyar és más nemzetiségek ka-
rácsonyi népdalai, régi egyhá-
zi énekek, karácsonyi versekre 
írott Kaláka-dalok. 1987-ben 
jelent meg ez a lemez, azóta 
járnak a Kaláka-betlehemesek 
adventkor „házról házra”. 

Vándorbölcső igényelhető
Aki decemberben, januárban 
hozza világra gyermekét, a 
Gyergyói-medencében lakik, 
és vállalná, hogy kicsinyét 
bölcsőben altatja-ringatja, 
keresse Nagy Balázst. Sepsi-
széki Nagy Balázs, a székely-
földi vándorbölcső-program 
indítója és működtetője közli: 
„advent harmadik vasárnap-
ján, december 16-án szeretné-
nek Gyergyóban egy nagyobb 
szabású bölcső átadást 
szervezni. Öt-tíz bölcsőt tudok 
felajánlani gyergyószentmik-
lósi és környéki várandós 
kismamáknak. Előnyben 
részesülnek a harmadik vagy 
többedik gyermeküket váró 
édesanyák, de nem utasítunk 
el első vagy második gyere-
ket váró családokat sem. Egy 
család hat hónapra kapna meg 
egy bölcsőt, amit majd tovább 
kell adjon újabb kismamák-
nak.” A bölcsőigénylés Nagy 
Balázshoz kell eljusson, aki 
elérhető a 0760–779835-ös te-
lefonszámon és a bioversum@
gmail.com címen. 

Miért vallom székelynek 
magam?
Esszépályázatot hirdet Miért 
vallom székelynek magam? 
címmel középiskolások 
számára a Székelyek Világszö-
vetsége. A pályázatokat 2019. 
február 15-ig kell elküldeni a 
szekelyekvilagszovetsege@
gmail.com e-mail-címre. Az 
első helyezett 200 euró, a 
második helyezett 100 euró, 
a harmadik helyezett 50 euró 
pénzjutalomban részesül, a 
4-10. helyezettek tárgyjutal-
mat, ez első tíz helyezett pedig 
elismerő oklevelet kapnak. Az 
esszépályázatról bővebben a 
www.szekelyekvilagszovetse-
ge.com oldalon lehet olvasni.

• RÖVIDEN

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

Viccek

A rendőröket oktatják.
– No emberek, ki tudja megmondani nekem, mit jelent az, hogy negatív 
szám?
Senki nem tudja.
– Akkor megmagyarázom, figyeljenek! Kijön a busz az indulóhelyre, felszáll 
rá 5 ember. A második megállóban leszáll a buszról 10 ember. A harmadik 
megállóban 5 embernek fel kell szállnia, hogy ne legyen senki se a buszon.

*
Két gyerek beszélget:
– Te, játsszunk doktorbácsisat!
– Jó! – feleli a másik. – Te operálsz, én meg beperellek.

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

Véleményét elküldheti

FEKETE HUMOR KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
MIÉRT?
...ő is jobban tetszik.
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Bemegy a postás az orvoshoz, s el-
mondja a panaszait. Az orvos, miután 
megvizsgálta, így szól:
– Uram, magának friss levegőre van 
szüksége. Sétáljon naponta legalább 
három-négy órát az utcán!
– ...? – kérdi a beteg.
(poén a rejtvényben)

Három-négy órát ...

Olvassa a Székelyhon havonta megjelenő
közhasznú tájékoztatási
mellékletét




