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Kolozsvári előadó
Ma 17 órától a marosvásárhe-
lyi Bernády Házban a Társa-
dalmi és politikai változások 
1990 óta című előadásra 
kerül sor, mely a Kós Károly 
Akadémia Alapítvány, az 
RMDSZ és a Szacsvay Aka-
démia közös szervezésében 
elindított előadás-sorozat 
része. Előadó: Kiss Tamás 
szociológus, Nemzeti Kisebb-
ségkutató Intézet, Kolozsvár.

Adventi 
hangverseny
Az Eufónia pedagóguskórus 
adventi kórushangverse-
nyét hallgathatják meg az 
érdeklődők szerdán 18–19 
óra között a marosvásárhelyi 
Bolyai téri unitárius temp-
lomban. A műsorprogram a 
klasszikus kórusirodalomra 
és a kortárs dzsesszmuzsi-
kára fókuszál. A felcsendülő 
dallamok időutazásra hívják 
a hallgatót olyan szerzők 
művein keresztül, akik fontos 
helyet töltenek be a zeneiro-
dalomban.

Irodalmi napok 
a Kobakban
Téli rege címmel decem-
ber 12–15. között ünnepi 
irodalmi napokat tartanak 
a marosvásárhelyi Kobak 
könyvesboltban. 12-én, 
szerdán 14 órától a 9–12 éves 
korosztályt várják a Verne 
olvasóklub foglalkozására, 
13-án, csütörtökön 17 órától 
a 14–17 éves korosztály szá-
mára Kortárs vs. klasszikus 
címmel szerveznek interaktív 
irodalmi foglalkozást. Aznap 
19 órakor irodalmi kvízest 
lesz, amelyre 2–4 fős csa-
patok jelentkezését várják. 
Ajánlott alsó korhatár 16 év. 
14-én, pénteken 19 órakor 
Van időd? címmel felnőttek 
számára szerveznek irodalmi 
interaktív foglalkozást. 15-én, 
szombaton délelőtt 11 órakor 
kisgyermekeknek tartanak 
mesefoglalkozást. Ez utóbbi 
programra és a kvízre is 
előzetesen be kell jelentkezni 
a 0756-332-608-as telefon-
számon.

Kaláka-koncert
Szabad-e bejönni ide betle-
hemmel? című karácsonyi 
koncertturnéja keretében 
december 13-án, csütörtökön 
18 órakor Marosvásárhelyen, 
a Maros Művészegyüttes 
kövesdombi előadótermé-
ben lép közönség elé az 
50. évadját ünneplő Kaláka 
együttes. Az előadás során 
magyar és más karácsonyi 
népdalok, régi egyházi 
énekek, karácsonyi versekre 
írott Kaláka-dalok hangza-
nak el. Szervező: Haáz Rezső 
Alapítvány.

• RÖVIDEN 

Kire hasonlít?
Az iskolában a tanító megkérdi a gyere-
keket, hogy kinek az apukája hasonlít 
valamelyik híres emberre. Az egyik nebuló 
büszkén mondja:
– Az enyém Mátyás királyra hasonlít.
– Miért?
– Mert olyan igazságos, mint ő volt.
Erre megszólal egy másik gyerek is:
– Az enyém Dugovics Tituszra hasonlít.
– Miért?
– Mert vállalatigazgató volt, és amikor 
lebukott, egyszerre ...
(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 

Név:

Cím:

Tel.:2830

Nagy Béla és Parajdi Zoltán uraknak javasolnám, hogy üljenek le 
együtt egy pohár bor vagy tea mellé beszélgetni. Mindenki jobban 
fog járni. 
Ismeretlen 

Létezik, hogy nem ért véget a centenáriumi katonai parádé, s azóta is 
zúgnak felettünk a repülőgépek? Erőfitogtatás, ijesztgetés, vagy netán 
félnek valamitől, valakitől?
Ismeretlen

Ameddig az ETV-n neptunos árulók osztják az észt, addig nagy a baj. 
Egy tanú

Meg szeretném kérdezni a hatóságokat a vadkárok kifizetésével kap-
csolatban, hogy a tavasszal, májusban a medve által megölt borjút 
mikor szándékoznak kifizetni?
Egy károsult gazda

Azt látom, érzem, hogy nem vagyok egyenlő a többségi nemzettel, 
nemkívánatos vagyok a szülőföldemen. XIX. századi balkáni gon-
dolkodás az, hogy egy országnak muszáj egyszínűnek lennie. Bár-
melyik balkáni ország történetét nézed erre hajtottak: békeidőben 
az asszimiláció erőltetésével és a kivándorlás előidézésével, hábo-
rú esetén durvább eszközökkel. Románia nem kivétel. Szerintem 
bármit ki lehet nézni egy olyan vezetőből, aki megtagadta a saját 
nemzetiségét, csakhogy elnyerje az állam legfőbb tisztségét. Aki 
minden, kisebbségi jogokat tartalmazó törvényt megtámad, aki ro-
mánabb akar lenni a született románnál, az nem fogja megállítani 
azokat, akik a székelyeket célponttá teszik egy hadgyakorlat alatt. 
Az a politikus pedig, aki hogy elkerülje a börtönt, képes egy ország 
igazságügyi rendszerét megváltoztatni, az képes bármire (ha érde-
ke, politikai túlélése ezt kívánja), arra is, hogy egy embercsoportot 
(a székelyeket) a hadsereg célpontjává tegye. Ha a légi hadgyakor-
latok olyan területen zajlanának, ahol jelenleg feszültség tapasztal-
ható (az ukrán határ melletti városok felett) akkor elhinném, hogy 
védelmi célok motiválják ezt. De így...
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

A zárt osztály negyedik emeletén az 
egyik szobából hatalmas lárma hal-
latszik. Benyit az ápoló, és számon 
kéri a bent tartózkodókat.
– Világrészeket játszunk – feleli az 
egyik bolond. – Én vagyok Európa, ő 
Ázsia, Szalay úr Afrika, Dénes bácsi 
Ausztrália.
– És Gida úr miért bújt el az ágy alá?
– Mert ő lett Amerika, csak még 
nincs felfedezve...

***
– Vádlott, miért ad elő nekem ma 
a történtekről a tegnapitól teljesen 
eltérő történetet?
– Azért bíró úr, mert a tegnapit nem 
hitte el...

***
– Jean, adja ide nekem a szárítókötelet!
– Miért, uram?
– Mert ki szeretném teregetni a 
múltamat.

Viccek

Sudoku

Valutaváltó

 Euró 4,6495
 Dollár 4,0769
 100 forint 1,4384

Ma nappal Éjszaka

2° -4°

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

Olvassa a Székelyhon napilapban
hetente megjelenő
mellékletet
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