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Karácsonyi vásár
A marosvásárhelyi Philothea 
klubban mától december 
18-ig karácsonyi vásár lesz. A 
szervezők hétfőn, szerdán és 
pénteken 10–16 óra között, 
kedden és csütörtökön 10–18 
óra között várják a Kossuth 
utca 2. szám alatti székhely-
re az érdeklődőket. Egyedi 
kézműves termékek: díszek, 
ékszerek, kis ajándékok kö-
zül válogathatnak a betérők.

Erkel Ferenc-
emlékest
125 éve hunyt el Erkel Ferenc, 
a magyar nemzeti opera aty-
ja, a Himnusz zenéjének szer-
zője. A Lorántffy Zsuzsanna 
Kulturális Egyesület ez alka-
lomból ma 18 órától emlék-
estet szervez a Kultúrpalota 
kistermében. Fellépnek: Buta 
Árpád, valamint Vigh Ibolya 
és Szabó Levente, a Kolozs-
vári Magyar Opera magáné-
nekesei. Zongorán kísér Nagy 
Gergő, a Kolozsvári Magyar 
Opera korrepetitora. Erkel 
Ferenc életéről és műveiről 
Fülöp Klára zenepedagógus 
beszél. A belépés ingyenes.

Vándorkiállítás
A csíki képzőművészek Stú-
dió 9 csoportjának vándorki-
állítása nyílik meg december 
6-án, csütörtökön 17 órakor 
a marosvásárhelyi Bernády 
Házban. Kiállító művészek: 
Bara Barnabás, Gergely Mik-
lós Csaba, Gergely Zoltán, 
Kristó Róbert, Ráduly Mária 
Piroska, Szabó Árpád, Turcza 
László, Váncsa Mónika, 
Xantus Géza. A kiállítást 
megnyitja Nagy Miklós Kund, 
közreműködik az Altezza 
vonósnégyes.

Lanttal 
és a kobozzal
December 7-én, pénteken 18 
órakor a marosvásárhelyi, 
Bolyai téri unitárius templom-
ban Kátai Zoltán énekmondó 
Bogáti Fazakas Miklós és 
Thordai János 16. századi 
zsoltárfordításait szólaltatja 
meg lanton és kobozon.

Szilveszteri 
HAHOTA kabaré
Már kaphatóak jegyek a  Ha-
hota Színtársulat idei zenés 
szilveszteri kabaré-előadásá-
ra. A Hülyeség nem akadály! 
című összeállítást december 
28-án, péntek este 7 órától 
mutatják be Marosvásárhe-
lyen  a Maros Művészegyüt-
tes előadótermében. Fellép-
nek: Puskás Győző, Székely 
M. Éva, Cseke Péter, Gönczi 
Katalin, Kelemen Barna, Gáll 
Ágnes, Szőlősi P. Szilárd és 
Halmágyi Éva. Énekel: Jakab 
Bodoni Ildikó.

• RÖVIDEN 

A szekéren
Egy székely parasztbácsi vígan szeke-
rezik Székelyudvarhely felé. Megállítja 
egy fiatal menyecske, és kérdi:
– Elvinne magával, bátyám?
– Hogyne, lányom, ülj csak fel. Már 
úgyis te leszel a harmadik másállapo-
tos menyecske a héten, akit odavi-
szek.
– De bátyám, én nem vagyok másál-
lapotban!
– Hát ...
(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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Hát ezen nem csodálkozok, hogy az autósztráda-építés akadályokba 
ütközik, az lett volna meglepő ha másképp alakul. De hát ilyen bürok-
ráciával és korrupcióval nem is lehetne másképp! Ezeknek a cégeknek, 
akik elvállalják az autópálya-szakaszok építését, nem lehet határidőt 
szabni, mert ha esetleg túl hamar elkészülne a pályaszakasz, az azt 
jelentené, hogy egyes főnökök a sok pénz helyett kevesebbel kellene 
beérjek! Ezért kell ez a sok időhúzás és a román állam ezeket tolerálja, 
mivel vezetői korruptak és mindenki csak nyer, a köznép meg veszít! 
Ismeretlen

Szemet hunyunk a mieink viselt dolgai fölött, mert közülünk valók. Nem 
kritizáljuk a gyatra minőséget, mert ne bántsuk már a saját termelőn-
ket, vállalkozónkat, nem bíráljuk politikusainkat, mert hát értünk dol-
goznak és magyarok, nem jelentjük fel a rendőrségen a rendszeresen 
lopó falunkbelit, a csúszópénzre éhes polgármestert, orvost, mert hát 
románoknál magyarokat felnyomni milyen dolog már. És nem kritizáljuk 
azt sem, ha a helyi termelő nem tiszteli meg a saját vásárlóit annyival, 
hogy magyarul feltünteti a kötelező szöveget. 
Ismeretlen

Az ,,Ünnep” több száz katonával, csendőrrel, rendőrrel, harckocsikkal, 
rakétavetővel, SMURD-os csónakkal, villogó rendőrautókkal igazán 
meghitt?  Valahogy nem láttam átütő meghatódottságot, könnyeket 
a kivonult románok szemében. Ha ezt jelenti ,,románnak lenni”, elég 
rossz lehet nekik.
Ismeretlen 

Szolgalelkűek kezében a döntés az iskolák összevonásáról, mit várhat-
nánk tőlük? Ezért fogy nem csak az iskola, de a falu-város, közösségek, 
fogy a székely, s épp azért fojtogatják az iskolákat, mert csak a sötét-
ségben tartott, buta embereket lehet így terelni. 
Ismeretlen

Amiről önként mondunk le az örökre elveszett. A tanfelügyelő kéne 
emlékezzen arra az időre, amikor megszűnt a magyar oktatás Gyimes-
bükkben. Nem önként mondtak le róla, tehát vissza lehetett állítani.
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

Valutaváltó

 Euró 4,6519
 Dollár 4,0776
 100 forint 1,4385

Ma nappal Éjszaka

4° -7°

Időjárás

A róka elkapja a nyulat.
– Rendben van róka koma, egyél 
meg, de előbb engedd meg, hogy 
eljárjam a haláltáncot.
A róka beleegyezik.
A nyuszi elkezd táncolni:
– Egyet jobbra, kettőt balra, hármat 
jobbra, négyet balra, ötöt jobbra, futás!
A róka felsóhajt:
– Ilyen hülye koreográfiát még nem 
is láttam!

***

Vízirendőröknél sorozás van, néhány 
újonc eljut a gyakorlati feladatokig. 
A főtörzs odaállítja az első jelöltet az 
úszómedence széléhez, és utasítja:
– Na, Kovács jelölt! Most azonnal 
ússzon le kétszáz métert!
Mire az:
– Na de főtörzs! Hát ez a medence 
nincs is olyan mély!

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.

Olvassa a Székelyhon hetente
megjelenő sportmellékletét
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