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KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

• RÖVIDEN
Szent Miklós-búcsú
Székelyudvarhelyen

Éjszaka

-1° -12°

A székelyudvarhelyi Szent
Miklós-plébániatemplom búcsús szentmiséje a védőszent
ünnepén, csütörtökön este
hat órakor kezdődik. A Szent
Miklós ünnep szónoka Horváth
István kanonok, szentszéki
tanácsos, gyulafehérvári
főesperes, főegyházmegyei
főtanfelügyelő lesz.

Adventi keresztyén
zenefesztivál

Az olvasó véleménye
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 telefonszámait nem jegyezzük.

Ez már annyira megszokott… Csak az adókat növelik, a fizetéseket sajnos nem! Vagy ha növelik a fizetéseket, több adót vonnak le, vagy növelik az élelmiszerek árát!
Ismeretlen
A nemrég olvastak alapján lehet, hogy mégiscsak az élelemhiány volt a
fő gond, és nem a vadak vérmessége okozta az általuk okozott károkat?
Ki gondolta volna?
Ismeretlen

A nap könyve
Báró Kemény Jánosné Augusta Paton
Önéletrajzi emlékezések
Talán a legfontosabb erdélyi női emlékírás Augusta Paton
eddig kiadatlan önéletrajza, amelyben a két világháború
közötti és az azt követő időszak páratlan krónikáját
olvashatjuk Görögországtól Erdélyig, „Marosvécstől
Brâncoveneşti-ig”. Vagyis az 1945 utáni román időszak
ugyanúgy része az írásnak, mint a görög szigetvilág, ami a
gyermekkor helyszíne volt.

Cím: Kossuth L. u. 13. sz., tel.: 0266-210046, 0751-103915
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Elővigyázatosan...
– Amióta megszületett a kilencedik
gyerek, a párom állandóan sürget,
hogy esküdjünk meg, de én nem merek hozzámenni.
– Pedig kilenc gyerek után ideje volna.
– No, igen. Csakhogy lánykoromban
egy orvos azt mondta, hogy vigyázzak
a férjhezmenéssel, mert gyenge a
szervezetem, ...
(Poén a rejtvényben.)
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Tényleg levegőnek néztek minket a nagy egyesülés napján, egy szó
megütötte a fülemet. Gyulafehérvári beszédében Klaus Johannis államelnök annyit mondott talán, hogy a nemzeti kisebbségek egyesültek
Romániával, és ennyi… A bukaresti parádén mintha láttam volna egy
csoportot, talán kisebbségi zászlókat vittek. De csak egy villanás volt,
lehet, hogy a szemem szikrázott?
Ismeretlen

HÁROM
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Küldje egyszerre a Székelyhon 230–234 -es lapszámaibanmegjelenőszelvényeketakeresztrejtvénnyel
együtt az Árnika könyvesbolt címére december 14-éig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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Kedves Parajdi Zoltán, javasolnám, hogy tanulmányozza Románia térképét, és akkor megtudja, hogy mekkora Erdély, és hol terül el, aztán
megtudja, hogy a Bánság, Partium hol található. Hogy fantáziával írtam-e a véleményemet, arról győződjön meg, és olvassa el Eördög
Istvántól ,,Erdély román megszállása 1916-1920” című, történelmet
ismertető könyvet, mely anyag az olasz és vatikáni Szentszék levéltári
forrásai alapján lett megírva, az olasz Antonello Biagi, a történelemtudományok professzora javaslatára. Ha a professzor hazudott, hogy a
kötelező szakirodalmak között szerepel, akkor én is hazudtam. Hogy
tudja, eddig csak reális adatokat tolmácsoltam. Sanda gyanúm, hogy
valahol fáj az igazság kimondása, közlése az ön számára! Ne feledje,
Parajdi Zoltán, Erdély igazságtalan ajándékba adását, elcsatolását addig kell ismertetni az olvasókkal, amíg a román kormány reálisan ismerteti az őslakossággal, írva és szóban.
Nagy Béla nyugdíjas

Szeretném tudni, hogy miért nincs a bölcsődékben, napközikben orvos.
Az iskolaorvosok miért nem tartják be a munkaidőt? Miért kapják a nagy
fizetést? Már az oltásokat sem ők végzik el, ki felel a munkájukért? Úgy
értesültünk, hogy az iskolaigazgatók írják alá a jelenléti ívet. Hogy lehet így elhanyagolni a gyermekközösségeket? Kérjük, válaszolják meg,
mert gyermekeink egészségével nagy bajok vannak a közösségekben.
Többgyermekes szülő
Annyi magán vasúttársaság van, talán kellene indítani egyet a Székelyföld kiszolgálására is. A Partiumot már lefedte az Astra, nem is akármilyen motorvonatokkal. Brassótól Szeredáig mehetne csatolva két motoros, 4-4 kocsival, aztán Madéfalvától az egyik menne tovább, a másik
az 501-esen, akár Moinești-ig. Ez már napjában 4-szer is visszahozná az
árát. Kereslet és támogatás is lenne rá.
Ismeretlen
A vonatok esetében egyre zavaróbb, hogy hétről hétre ismételten a helyhiány miatt 2- 3 órával később lehet utazni. Már jó párszor megjártuk.
Ismeretlen
Véleményét elküldheti

0726-720199

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

A Várom az Urat (VAU) nevet
viselő adventi keresztyén
zenefesztivált tizennyolcadik
alkalommal szervezi meg az
Erdélyi Ifjúsági Keresztyén
Egyesület. Az utóbbi öt év
gyakorlata szerint nemcsak
Kolozsvár ad majd helyet a
zenés alkalmaknak, hanem további három erdélyi település:
Székelyudvarhely után Marosvásárhely és Kézdivásárhely.
December 9-én Kolozsváron és
Székelyudvarhelyen kezdődik a rendezvénysorozat.
Vasárnap délután öt órától az
udvarhelyi Művelődési Házban
fellép a felsősófalvi Nóta Móka
Zenekar, a szászrégeni Sófár
Zenekar, a székelyudvarhelyi
Fundamentum Együttes, a
kolozsvári Laudate ifjúsági
együttes, a szentegyházi
Forrás Együttes, valamint a
székelyudvarhelyi SZIKE. A
rendezvény áhítattal kezdődik,
amelyet Kincses Kálmán székelyszenterzsébeti lelkipásztor, az egyházmegye jegyzője
tart. Szeretnénk, hogy a zene
mellett az Ige is megszólaljon
és tovább adhassuk az adventi
várakozás üzenetét a fesztivál
résztvevőinek – tudtuk meg
Rátoni Botond kisgalambfalvi
lelkipásztortól, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye ifjúsági előadójától. Az
alkalomra csoportokat várnak
Erdővidékről és Brassó megyéből is. Céljuk, hogy Székelyudvarhely ne csak nevében
legyen anyaváros, hanem
érezzenek lelki és szellemi
kötődést a vonzáskörében, de
más megyékben élő ifjak is.

Meseelőadásra
várják a nézőket
Meseelőadásra várja Mikulás
napján a gyerekeket a Tomcsa
Sándor Színház: csütörtökön
10 órától lehet megtekinteni
Galambos Attila A fűszerbanya átka című mesejátékát
Márkó Eszter rendezésében. A
Wilhelm Hauff Orr törpe című
meséje alapján íródott előadás
főhőse Jakab, a szegény varga
kisfia, akit elrabol, elváltoztat, és hét évig tart fogva egy
banya. Jegyek elővételben
válthatók a színház jegypénztárában hétköznapokon 11
és 14, valamint 15 és 17 óra
között.

