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A legyek ura
December 14-én, este 7 órától 
a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társu-
lata a nagyetermben A legyek 
ura című, 12 éven felülieknek 
szánt ifúsági előadást tűzte 
műsorára Vidovszky György 
rendezésében. A túlélőjáték 
tizenévesekkel a színpadon 
nyugtalanító példázat arról, 
hogy milyenek vagyunk, 
milyenek lehetünk. 

Mikulásbusz
A Mikulás által vezetett autó-
busz naponta délután 5 órakor 
indul a vegyikombináttal 
szembeni megállóból. A Dózsa 
György utcán végigmegy, 
majd a vasútállomás előtt 
felkanyarodik a Kövesdombra, 
ahonnan a főtérre, a karácso-
nyi vásárba viszi az utasait. A 
következő járat este 6 órakor 
indul, majd 7-kor, 8-kor és a 
legutolsó 9-kor.

Könyvbemutató
December 18-án, kedden este 
6 órakor a Bernády Házban 
Pál-Antal Sándor: Marosvá-
sárhely vízellátás-története 
című, a Mentor Könyvek kiadó 
gondozásában megjelent 
kötetét mutatják be. A kiad-
ványról és a témában végzett 
kutatásairól Káli Király István, 
a kötet szerkesztője beszélget 
a szerzővel.

Bőröndöt gyűjtenek
A Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Tompa Miklós 
Társulata a nézőközönség 
részéről szívesen fogadna 
régi bőröndöket adományba. 
„A régi bőröndje már csak 
porfogó a szekrénye tetején? 
Ha szívesen megválna 
kedves régi bőröndjétől 
és örömmel látná viszont 
a színpadon, színházunk 
szeretettel örökbe fogadja 
azokat most készülő  Agatha 
Christie: A láthatatlan hóhér 
című előadásába” – olvas-
ható a felhívás a színház 
honlapján. Aki támogatná a 
kezdeményezést, bármikor 
megteheti azt, a szolgálata-
ban lévő kapusnál hagyhatja 
a bőröndöt. További infor-
mációk a 0365-806.862-es 
telefonszámon, vagy a reka.
szabo@nemzetiszinhaz.ro 
e-mail-címen igényelhető.

• RÖVIDEN 

Emlék...
A kocsmában mondja az egyik részeg a 
másiknak:
– Tudod, komám, a feleségem emlékére 
iszom. Egy áldott jó asszony volt, minden 
nap templomba járt, napközben állandóan 
a Bibliát olvasta, este zsoltárokat énekelt. 
Egy héten háromszor meghívta a papokat 
és a kántort ebédre.
– Akkor a feleséged egy angyal volt. Biztos 
az Úr ezért szólította magához.
– A fenét szólította! ...
(Poén a rejtvényben.)

Küldje egyszerre a VH 2831–VH 2840 lapszámaiban megjelenő szelvényeket a kereszt-
rejtvénnyel együtt a szerkesztőség címére 2019. január 4-éig, és egy könyvet nyerhet!
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Az 1859-ben megjelent Charles Darwin A fajok eredete című könyve 
alapján lényegében már teljesen tisztában vagyunk saját egónk helyé-
vel a világban. Itt világosan ki van fejtve az egész evolúció attól kezdve, 
hogy valahol a világegyetemben találkozott két vízcsepp, azok meg el-
kezdtek fejlődni. Ezért nem orrolok meg arra sem, hogy néha vízfejűnek 
mondanak, mert tudom, hogy igazuk van, hiszen a H2O az alapanya-
gunk. Tehát így fejlődött ki lassan az élővilág, amely utolsó lépésként 
kieröltette magából a homo sapienst, és ezzel az egész evolúciós menet 
a csúcsra ért. Szerintem azért csak fejlődött tovább, mert később meg-
jelent a mohó sapiens is, amely ugyan genetikailag nem bizonyított, 
de mégis egy felsőbbrendű lény lehet, hiszen ez a kb. 10%-os kaszt 
birtokolja a világ gazdaságának és gazdagságának több mint 90%-át. 
Érdekes módon, míg az állatvilág békésen megvan, és a tápláléklánc 
biztosítja az állandó egyensúlyt – ha a tudattal megáldott ember nem 
lép közbe –, addig a humán társadalomban óriási feszültségek és ha-
talmas diszkordancia van, éppen az egyesek által felhalmozott vagyoni 
egyenetlenségek okán. Persze ahhoz, hogy mindez így legyen, vélemé-
nyen szerint mindig kell legyen egy ideológia, egy eszme, amit meg-
bízott bigottok terjesztenek, és amit mi, halandó többség legtöbbször 
minden megfontolás nélkül tudomásul veszünk, elfogadunk, és még 
hiszünk is benne. Ha csak az utóbbi 150 évet vesszük, szinte közhely-
nek számít, hogy az ún. baloldal mindig az elnyomottak, szegények, 
elesettek pártján állt, de persze ettől azóta sem változott érdemlege-
sen majdnem semmi, csak a hatalom vándorolt legtöbbször az ölükbe. 
Hatalmas osztályharcot vívtak a kapitalizmusban, a munkások viszont 
mindig a helyükön maradtak ugyanolyan alacsony bérért, és a szoci-
alizmusban deklarált proletárdiktatúra se tévesszen meg senkit. Egy 
időben a bérharc volt a fő foglakozásuk, de ha rátekintünk a mai kere-
setekre, akkor világosan látható a statisztikai adatokból, hogy a világ 
legtöbb országában még mindig a ‘70- es évek bérei a dominálók, tehát 
ilyen megközelítésben nem sokat haladt a világ előre. Ma már megint 
egy másik elv: a rasszizmus elleni harc határozza meg tevékenységü-
ket, amely ideológiával elmennek a falig, és érdekes módon ugyanaz a 
baloldali tömb vedlett át zászlóvivővé, és mint lakmuszpapír úgy változ-
tatják színüket, a megrendelőjük elvárásai szerint. Ma már lényegében 
az egész nyugat kormánypolitikájában a sokszínűség, a diverzitás elvét 
vallja, és gyakran még az alkalmassági vagy képességi különbségek 
ellenére is a fehér ember kárára döntenek. Sok helyen már IQ-tesztet 
sem gyakorolnak, hiszen már az is egy rasszista megnyilvánulás, pedig 
csak egy pillantást kellene vetni a Nobel-díjasok névsorára. No, nem a 
béke Nobel-díjasokéra! Akkor most Hararitól idéznék: ,,Az emberi böl-
csesség ereje hatalmas, de nem becsülhetjük alá az emberi butaságét 
sem”. Írom mindezt azért, mert megítélésem szerint mosolyt csalhat 
sokak arcára, mikor egy amerikai állatvédő szervezet egészen mérsé-
kelt (hogy enyhén fejezzem ki magam) tudományos indokkal a tejivás 
beszüntetéséért agitál, mondván, hogy a tej a felsőbbrendűség jelképe. 
Gondolom, nem kell már sok idő és kiderül, hogy a tejben bűnös náci 
elvek vannak kódolva. Ide kívánkozik egy ókori bölcs közmondás: ,,A 
zseni megrendülve hallgatja a mennydörgést, a dilettáns túl akarja ki-
abálni”. Ezért nagyon jó a meglátása Robert Frostnak: ,,A világ tele van 
készséges emberekkel. Az egyik fele kész dolgozni, a másik fele kész 
hagyni őket dolgozni”. Tehát a világ egyik fele megtermeli a fogyasztási 
cikkeket, míg a másik fele gyártja az elméleteket, amit én laikus módon 
ingyenélésnek neveznék. Tisztelettel: 
Bilibók Károly

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

Két szőke nő elhatározza, hogy felfe-
dezi, hová tűnik a fény, ha kikapcsol-
ják a lámpát.
Lehúznak minden redőnyt, visszaszá-
molnak, majd lekapcsolják a lámpát.
Keresik az eltűnt fényt mindenhol, 
hiszen az ajtó, ablak zárva, még a 
szobában kell lennie valahol. Egy-
szercsak az egyik boldogan felkiált:
– Ez az, megtaláltam! A hűtőszek-
rénybe bújt el!

Viccek

Nyerjen könyvet

Sudoku

Valutaváltó

 Euró 4,6485
 Dollár 4,0861
 100 forint 1,4383

Ma nappal Éjszaka

1° -3°

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.
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Super Noroc 523159
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Noroc 8130941
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