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Nyílt nap 
a kutyamenhelyen
A marosvásárhelyi városháza 
által fenntartott kutyamenhe-
lyen ma 9-18 óra között nyílt 
napot tartanak. Az érdeklődők 
megnézhetik a kisebb-na-
gyobb kutyákat, a gondozók-
tól információt kapnak róluk 
és lehetőség lesz az örök-
befogadásra is. A menhely a 
Prut utca 24. szám alatt van 
Meggyesfalván a Virágkerté-
szet szomszédságában.

Mosolygó Mikulás
A Marosvásárhelyi Női 
Akadémia a Divers egyesület 
égisze alatt december 8-án, 
szombat délelőtt 10 és este 6 
óra között a Várban a gömb 
alakú információs központ-
ban Mosolygó Mikulás! cím-
mel jótékonysági eseményt 
szervez. A vásáron ott lesz 
a Mikulás is, aki szeretettel 
várja az óvodásokat és kisis-
kolásokat, és örömmel veszi, 
ha a gyerekek versekkel, éne-
kekkel lepik meg őt. Cserébe 
a Mikulás mesét mond, és 
süteménnyel kínál meg min-
denkit. Akik egyedi ajándék-
tárgyakat keresnek, azok a 
kézműves standok változatos 
kínálatából választhatnak. 
A gyerekek az önkéntesek 
segítségével almából és más 
anyagból Mikulást készíthet-
nek. Ezen kívül mézeskalá-
csot süthetnek, megismer-
kedhetnek a fafaragással és 
papírból, gyapjúból, textílből 
készíthetnek ünnepi díszeket 
a jelenlévő kézművesek 
irányításával. Belépőként 
a szervezők köszönettel fo-
gadnak 5 lej adományt, amit 
a tevékenységek anyagszük-
ségletére fordítanak. Gye-
rekcsoportok látogatását a 
0740-598563 telefonszámon 
lehet előre bejelenteni. 

Angyalváró 
mesedélután
December 9-én, vasárnap 
délután 5 órától a Spectrum 
Színázban kicsiknek és 
nagyoknak tart Angyalvá-
ró mesemondó délutánt 
Szabó Enikő mesemondó, 
meseterapeuta. Az ünnepre 
hangolódó összeállításához 
a földkerekség legszebb 
népmeséiből gyűjtött az 
előadó, aki a szeretetről, 
boldogságról, jóságról, ba-
rátságról, megértésről, igazi 
emberi értékekről mesél. A 
válogatás különlegessége, 
hogy a meséket élőszóban 
hallotta Szabó Enikő a szá-
mára fontos emberektől és 
ezért ő is ugyanúgy szeretné 
azokat pontosan továbbadni. 
Jegyek a Spectrum Színház 
jegypénztárában (hétközna-
pokon 9-13 óra között), illetve 
a biletmaster.ro honlapon 
kaphatók. 

• RÖVIDEN 

Elővigyázatosan...
– Amióta megszületett a kilencedik 
gyerek, a párom állandóan sürget, 
hogy esküdjünk meg, de én nem me-
rek 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.)

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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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

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

Kedves Parajdi Zoltán, javasolnám, hogy tanulmányozza Románia 
térképét, és akkor megtudja, hogy mekkora Erdély, és hol terül el, az-
tán 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 is-
mertető könyvet, mely anyag az olasz és vatikáni Szentszék levéltári 
forrásai alapján lett megírva, az olasz Antonello Biagi, a történelemtu-
dományok 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 ad-
dig kell ismertetni az olvasókkal, amíg a román kormány reálisan ismer-
teti az őslakossággal, írva és szóban.
Nagy Béla nyugdíjas

Tényleg levegőnek néztek minket a nagy egyesülés napján, egy szó 
megütötte a fülemet. Gyulafehérvári beszédében Klaus Johannis állam-
elnök 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 

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 le-
het 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 Székely-
föld kiszolgálására is. A Partiumot már lefedte az Astra, nem is akárm-
ilyen motorvonatokkal. Brassótól Szeredáig mehetne csatolva két mo-
toros, 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 hely-
hiány miatt 2- 3 órával később lehet utazni. Már jó párszor megjártuk.
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 4,6542
 Dollár 4,1053
 100 forint 1,4371

Ma nappal Éjszaka

1° -7°

Időjárás

A nyúl bemegy a boltba, és kér a 
medvétől két répát.
– Nincsen! – válaszolja a medve.
A nyuszika szomorúan elkullog. 2 
óra múlva bemegy a boltba:
– Két répát kérek!
– Nincs, de ha még egyszer bejössz, 
és kérsz 2 répát, kilapítalak egy 
kalapáccsal, és a kutyáknak adlak 
vacsorára!!!
A nyuszika elkullog, és 2 óra múlva 

újra bemegy a boltba:
– Van kalapács?
– Nincs.
– És kutyák?
– Azok sincsenek!
– Akkor kérek két répát!

***

– Miért nem kaphat jogosítványt a 
gepárd?
– Mert nem áll meg a zebránál!

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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