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Mesehetes 
a Jazzben
December 4-én, kedden 18 
órakor a rajzfilmzenéket 
egyéni feldolgozásban játszó 
csíkszeredai Mesehetes 
zenekar koncertjére várják a 
gyermekeket a marosvásárhe-
lyi, Sinaia/Sörház utcai Jazz & 
Blues Klubba.

Off – operett M
A Theater No. 1. független, 
alternatív színházi kezdemé-
nyezés Off – operett M című 
zenés játékának főpróbáját 
december 5-én, szerdán 
16 órai kezdettel tartják a 
Nemzeti Színházban, az 
Underground teremben. Az 
előadás bemutatójára 6-án, 
csütörtökön szintén 16 órakor 
kerül sor. A Theater No. 1. ala-
pítói Kiliti Krisztián és Viczina 
Dalma. Jegyek a főpróbára és 
a bemutatóra is válthatók.

Szász Hargita 
könyvbemutatója
December 7-én, pénteken 
18 órakor a Köpeczi–Teleki 
Házban bemutatják Szász 
Hargita Kötelék című regé-
nyét. Az Artecotur Egyesület 
és az RMDSZ Marosvásárhelyi 
Nőszervezete által rendezett 
eseményen a szerzővel Csata 
Éva beszélget.

Völgyhíd az 
Arielben
Új bemutatóra készül az Ariel 
színház magyar tagozata. Háy 
János Völgyhíd című ifjúsági 
színművének bemutatójára 
december 8-án, szombaton 18 
órától az Ariel színház nagy-
termében kerül sor. A 14 év 
fölötti nézőknek szánt produk-
ció előbemutatója december 
7-én, pénteken 19 órától 
kezdődik. Rendező: Vidovszky 
György. Az előadást interaktív 
drámapedagógiai foglalkozás 
követi. Érdeklődni, csoportok 
számára helyet foglalni a 
0747-942181-es telefonszá-
mon lehet.

Karácsonyi 
népszokások
December 8-án, szombaton 
délelőtt 10 órától téli hagyo-
mányokkal és a karácsonyi ün-
nepkör népszokásaival ismer-
kedhetnek az 1-4. osztályosok 
a Világló Egyesület, valamint 
a Néprajzi és Népművészeti 
Múzeum szervezésében. A 
Néprajzi és Népművészeti Mú-
zeumban népdalok, népi játé-
kok, karácsonyfadísz-készítés, 
mézeskalács-díszítés és még 
sok más érdekesség várja a 
gyerekeket, szülőket, nagyszü-
lőket. Belépő: 5 lej. Jelentkezni 
a következő elérhetőségeken 
lehet: gyimola@yahoo.com, 
tel.: 0742-920-390.

• RÖVIDEN 

Három-négy órát...
Bemegy a postás az orvoshoz, s 
elmondja a panaszait. Az orvos 
miután megvizsgálta, így szól:
– Uram, magának friss levegőre van 
szüksége. Sétáljon naponta lega-
lább három-négy órát az utcán!
– ...? – kérdi a beteg.

(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!

NYERŐSZELVÉNY 
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Tel.:2825

Porosenkóval, az ukrán államelnökkel, s nemcsak – akár ilyen  emberi 
és anyagi áldozatok árán is – valakik  provokáltatják az oroszokat, hogy 
a háborús veszélyre, azaz a feltételezett  orosz terjeszkedésre hivatkoz-
va, Ukrajna megmaradt részét, mielőbb az EU-ba berángathassák?
Veress Dávid

Emanuel de Martonne francia geográfus professzor, aki most szobrot 
kapott Gyulafehérváron, 1947-ben már másként látta a korábbi, 1918 
utáni határkijelölési tevékenységét. 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 tag-
jaként 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 voltak, többször 
gyanította, hogy a neki átadott adatok nem valóságosak. Közvetlen 
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 magyarázat 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 tu-
dom, nem csak az erdélyi románság egyesült egymással, hanem néme-
tek, svábok, szászok, magyarok, székelyek, szerbek stb. Az ígéret csak 
mint csali maradt továbbra is.
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

Biológia órán tanárnő kérdi Móric-
kát:
– Móricka, mije van a libának?
– Szeme!
– Móricka, és még mije van a libá-
nak?
– Másik szeme!
– Móricka! Mivel takaróztok otthon, 
ha hideg van?
– Párnával!
– És Móricka, mi van a párnában?

– Toll!
– Tehát akkor Móricka, mije van a 
libának?
– Szeme!

***

– Vádlott: úgy zajlott a betörés aho-
gyan azt az ügyvéd úr előadta?
– Hát, nem pontosan de az ő mód-
szere sem rossz.

Viccek

Sudoku

Valutaváltó

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

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

FEKETE HUMOR KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Olvassa a Székelyhon havonta megjelenő
közhasznú tájékoztatási
mellékletét




