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Vitéz Mihály
A 3G Színház társulata a 74 
Színházzal együttműködés-
ben december 19-én, szerdán 
19 órakor Székely Csaba Mihai 
Viteazul (Vitéz Mihály) című 
drámáját adja elő a Maros 
Művészegyüttes kövesdombi 
székhelyén.

Élő könyvtár 
a G Caféban
Az Élő könyvtár – Marosvásár-
hely és a Telefonos Szeretet-
szolgálat december 19-én, 
szerdán 18 órakor negyedik 
alkalommal szervezi meg az 
Élő könyvtárat a marosvásár-
helyi G Caféban. Az ünnepre 
hangolódva ezúttal olyan 
személyeket hívtak meg, akik 
karitatív téren tesznek sokat 
Marosvásárhely közösségé-
ért.

Hoppláda
December 19-én, szerdán, 
20-án, csütörtökön és 21-én, 
pénteken délelőtt 9.30-kor és 
11 órakor a a marosvásárhelyi 
Ariel Színház nagytermében 
a Hoppláda című mesejátékra 
várják a gyermekeket.

Öröm és boldogság
December 20-án, csütörtökön 
19 órakor Székely Csaba Öröm 
és boldogság című darabját 
játssza a társulat a maros-
vásárhelyi vár Mészárosok 
bástyájában. Rendezte: Andi 
Gherghe.

Az előszó utójogán
Balázs Gáspár Emil, gyergyói 
kortárs költő versein alapuló 
látványszínházi előadást 
játsszanak december 20-án, 
csütörtökön 20 órától a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem harmadéves bábszínész 
hallgatói a Levél utca 9. szám 
alatti Stúdió 2-ben. Önkere-
sés, szerelem, csalódottság 
– ezeket a témákat járja körbe 
a gyergyószentmiklósi kortárs 
költő összes szövege, az al-
kotók pedig törekednek arra, 
hogy a maguk formájában 
megjelenítsék ezeket a gondo-
latokat. Az előadás alatt egy 
gyűjtődoboz lesz felállítva, 
így bárki adományozhat.

Katicabogár
A Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem Magyar Kara decem-
ber 22-én, 19 órától a Stúdió 
Színházban bemutatja a Ka-
ticabogár című előadását.Az 
előadás rendezője Forgács Pé-
ter. Vaszilij Szigarjev darabját 
Koltai M. Gábor és Sediánszky 
Nóra fordította. Az előadás 
alkotói a látványtervező szak 
III. éves, a teatrológia szak II. 
éves, valamint a színész szak 
I., II. éves diákjai.

• RÖVIDEN 

Érdeklődés
A nászéjszaka intim, boldog percei-
ben az újdonsült férj nem tud ellen-
állni kíváncsiságának, és izgatottan 
kérdi szíve választottjától:
– Mondd, drágám, hány férfit szeret-
tél előttem az életben?
Az asszony hallgat. Csend. Néhány 
kínos perc után a férj megpróbál 
kedveskedni, és félénken megszólal:
– Most haragszol, drágám?
(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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Engedtessék meg, hogy bármely román kifejezés magyar fordítását a 
magyarok végezzék, és ne szóljon bele még a román se. A magyar tele-
pülések románra való átkeresztelésébe sem szóltak bele a magyarok, 
úgy fordították, ahogy nekik tetszett. Dicsőszentmárton románul Târ-
năveni, valami közös értelem van a kettő közt? És sorolhatnám. Tanasă 
honnan tud annyira magyarul (akkreditált fordítói képesítése van?), 
hogy ő kell meghatározza a szöveg fordítását? A törvény nem arra vo-
natkozik, hogy hány százaléknál lehet kiírni a település nevét más nyel-
ven, hanem arra, hogy hány százaléknál köteles kiírni. Viszont ilyen 
magyar Tanasă nincs, aki ezekért perelne, pedig adódna ok épp elég. 
Ismeretlen

Végigolvasva a Székelyhon ,,Liget” mellékletében közölt cikket, 
reagálnom kell néhány megjegyzésre. Egy gyűlés alkalmával beje-
lentették, hogy az újonnan megalakuló Hargita megye központja 
Székelyudvarhely lesz, és nem Csíkszereda, mivel Székelyudvarhely 
és környéke több lakossal rendelkezett, és a város neve a ,,Székely 
Anyaváros”. Ezt a döntést a város lakossága és környéke örömmel 
fogadta. Csíkszereda lakossága spontán tüntetést szervezett, egy 
19 személyből álló delegáció elutazott Bukarestbe, akiket fogadott 
Ceaușescu is. Ezután olyan döntést hozott, hogy a két város közötti 
problémát enyhítse: elküldte Székelyudvarhelyre Fazekas János elv-
társat, hogy beszélje rá az udvarhelyi gyűlés résztvevőit, mondja-
nak le a megyeközpontról. Azzal indokolta, hogy Székelyudvarhely 
is megyei jogú város lesz. A jóhiszemű udvarhelyiek hittek ennek 
az ígéretnek. Ezt mind onnan tudom, hogy én is részt vettem ezen 
a gyűlésen. Már akkor, 33 éves fejjel tudtam, hogy ez átverés. A 
megalakult megyeközpontba több udvarhelyi szakembert neveztek 
ki, például megyei tanács titkárnak, főügyésznek, stb. Ez az elő-
jog Székelyudvarhely számára 1989-ig, a rendszerváltozásig tar-
tott. Azután Csíkszereda korlátozta az ígért, megyei jogú várossal 
járó jogokat. Például a megye legtávolabbi falvaiból (Petek, Siklód, 
Románandrásfalva) több km-t kell utazniuk, hogy Csíkszeredában 
az ügyeiket intézzék. Ezt mind azért közlöm, hogy felhívjam a film 
készítőinek a figyelmét, ne felejtsék ki az akkori Székelyudvarhely 
hozzáállását, akik békésen járultak hozzá a megyeszékhely megala-
kulásához.
Zenglitzky András 

A jog így működik: amit nem tilt meg, azt szabad. Egy civil szervezet 
nem jogértelmező. Annak a bizonyítéka, hogy a román törvényszékek 
részrehajlók, pont ezek a helyzetek, a Községháza, Városháza feliratok. 
Nem tiltja a törvény, de mégis határozatot hozunk ellene. Jó lenne fel-
ébredni és menni az Európai Unió Bíróságához. Értelmezzenek ők tör-
vényt. 
Ismeretlen

A kérdésem, hogy az ún. érdekvédelmi szervezeteink miért nem kez-
deményeznek már valamit ennek a magyargyűlölő alaknak (Tanasă) a 
megállítására? A másik pedig, hogy kiállnak-e Árus úr mellett, és támo-
gatják-e őt ebben a ,,harcban”?
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 4,6478
 Dollár 4,0820
 100 forint 1,4383

Ma nappal Éjszaka

-1° -10°

Időjárás

– Doktor úr, a férjem autónak képzeli 
magát. Mit tegyek?
– A legjobb lenne, ha be tudná hozni 
hozzám.
– Az sajnos lehetetlen, nekem nincs 
jogosítványom!

***
Megy a hadihajó az óceánon, amikor 
a kapitány fényt lát a távolban. 
A rádióhoz lép, majd a kapcsolat 
felvétele után utasítást ad:

– Itt a USS Missouri, Önök felé hala-
dunk, térjen ki jobbra 5 fokot!
– Nem, Önök térjenek ki jobbra 15 
fokot!
– Ha jót akar, azonnal térjen ki, én a 
USS Missouri kapitánya vagyok!
– Én meg a világítótorony őre!

***
– Milyen a klónozott szellem?
– Kísértetiesen hasonlít.

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.

TRENDI APPLIKÁCIÓ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR




