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Kövek a zsebben
December 28-án, péntek este 
7 órától a Spectrum Színház 
szervezésében Marie Jones: 
Kövekkel a zsebben című 
darabjával Marosvásárhelyen 
vendégszerepel a nagyváradi 
Szigligeti Színház. Ifj. Kovács 
Levente idén 50 éves és 28 éve 
van a színészi pályán. Kardos 
M. Róbert szintén 50 éves és 
25 éve színész. A Kövekkel a 
zsebében Charlie és Jake, két 
ágrólszakadt ír statiszta törté-
nete. A helyszín egy hollywoodi 
filmstáb által megszállt ír 
falucska, a 90-es évek elején. 
A forgatás nem zökkenőmen-
tes, és a filmgyártó-gépezet 
sebeket hagy a helyi közös-
ségen, ami egy adott ponton 
tragikussá is fajul. A találkozás 
azonban mégis reményteljesen 
végződik, hiszen a botrányba 
fulladó temetés után, a két 
viharvert clown-figura agyából 
kipattan egy forgatókönyv 
ötlete: A kövekkel a zsebében. 
A társulat két rangidős színésze 
arra vállalkozik, hogy ketten 
adják át az amerikai filmstáb 
és az ír falu bizarr fergetegét. 
Ők ketten alakítják a dráma 
mind a 18 szereplőjét. Marie 
Jones drámája igen csalogató, 
hiszen egy parádés, karakter-
ből karakterbe bújó, jóízű játék 
lehetőségével kecsegtet, egy 
sűrű – olykor mulatságos, más-
kor szívszorongató – másfél 
órában. Rendező: Balogh Attila.

Koncert a Jazzben
Isten az erőm címmel koncer-
tezik a Jazz & Blues Clubban 
a Gábriel együttes december 
29-én, szombaton 20.30-tól. 
Az együttes tagjai: Fülöp Imre 
Gábriel (ének), Rabi Bálint 
(rap, basszusgitár), Molnár Ta-
más, Gáll Barnabás (trombita), 
Alex Miron (szaxofon), Monos-
tory Barnabás (gitár), Manga 
Mihály (dobok). A belépő 20 
lej, asztalfoglalás a 0723-219-
757-es telefonszámon.

• RÖVIDEN 

Lapunk 
következő száma
Tisztelt olvasóink, mivel 
december 25. és 26. mellett 
a kormány december 24-ét is 
hivatalos munkaszüneti nappá 
nyilvánította, ezért lapunk 
következő száma december 27-
én, csütörtökön jelenik meg.

•  

Az lehetetlen
– Az a gyanúm, hogy a feleségem 
megcsal.
– Miből gondolod?
– Ma reggel azzal jött haza, hogy a 
barátnőjénél, Zsuzsánál aludt.
– Na és?
– Az lehetetlen.
– Miért?
– ...
(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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Ne is kérdezze senki, hogy mi az az idő, csak azt tudjuk, hogy egyre gyor-
sabban telik, repül, vagy inkább száguld. Néha vannak benne meghitt és 
bensőséges percek, órák, talán még évek is , de rohanása kezdetben az 
élet felé lendít bennünket, majd a semmibe taszít. Persze, aki várako-
zik, annak nagyon lassan múlik, akinek öröme van, ott tovasuhan, úgy, 
mint maga az élet, aki velünk indult, de lassan, mint a régi, halk sza-
vú barátok, egyszer csak lemarad. Ilyen gondolatok cikáznak bennem 
most, amikor az adventi gyertyák halk sercegése mellett elmélkedem, 
az aláfestést pedig Brahms Ave Maria című műve biztosítja, amelyet az 
egyik gyermekkórus szolgáltat. Igen, most már 2018. éve, hogy a ke-
resztény egyház tanítása szerint eljön a várakozás ideje, de ugyanak-
kor magunkba tudunk fordulni, önvizsgálatot tartani és megpróbáljuk 
a felszínre hozni a bennünk rejlő szeretetet embertársaink, de a minket 
körülvevő világ iránt is. Már a természet is magára húzta az ártatlanság 
takaróját, fehér lepelbe öltözött, eltakarva így az ember okozta csúnya 
sebeit, de barátságot árasztva maga körül. Ez így jó, mert néha vissza-
álmodjuk gyermekkorunk felemelő pillanatait, amikor még hittünk az 
,,angyalka” jövetelében, habár már akkor is sok helyen a télapó járkált. 
Most már a hamis gyöngyök világát éljük, és sok helyen vásári forga-
tagnak nevezzük az egész advent személyes, bensőséges és keresztényi 
mivoltát. Sajnos és fájdalmas, hogy ma éppen a kereszténység a világ 
legüldözöttebb vallása és meglátásom szerint ezért a világ, de különö-
sen Európa vezetői még tesznek is (sőt!), hogy így legyen. Ma, amikor 
a sétálótereket betontömbökkel vesszük körül, géppisztolyos rendőrök 
és tankok hada vigyázza a rendet, senkinek nem lehet egy meghitt ad-
venti pillanata. És akkor ott van Strasbourg, és már sokadszorra euró-
pai vezetőink a merénylet színhelyén meggyújtják álságos gyertyáikat, 
elhozzák a hamis virágaikat, valamint plüssmacijaikat, és esküsznek, 
hogy mindent megtesznek az újabb merénylet elhárításáért, de gyorsan 
visszatakarodnak a karhatalommal védett bunkerjaikba, és már szavaz-
zák is meg az újabb sáskajárás megszervezését, segítését. És mindenkit 
elítélnek, ha valakinek ellenvetése van, valamint eldöntik, hogy Ahme-
det szabadlábra kell helyezni, a börtönt pedig - ahol már jó feltételek 
vannak - kártérítés megfizetésére ítélik. Máshol – Budapesten – magát 
filantrópnak hazudott csőcselék éppen a köz karácsonyfáját, valamint 
az árva gyerekeknek előkészített szánkókat ajánlja felgyújtásra, a flasz-
teren hagyott üzenet pedig még ördögibb: ,,Kötelet nekik”. Eltorzult 
arcú kunbélákat és szamuelyket lehetett látni keresztényellenességük 
zenitjén, amint üvöltik ,,gyújtsd fel a jászolt!” ,,Elértük, mit ajkam előre 
mondott,/ ahol meglátod a keserű népet,/ a sok gonoszt s eszeveszett 
bolondot”. Ezek Robespierre és Marat a Liberté, égalité, fraternité fals 
ideológiájának méltó utódai. De mindemellett még úgy látom, hogy a 
Nyílt Társadalom gyümölcsei is beértek, és civil jogvédő aktivistái hat-
ványozottabban veszélyesebbek, mint az elvetemült terrorista. Szégyen! 
De mivel az idő múlásával kezdtem, hát az megállíthatatlan, a múlt em-
lék, a jövő titok, a jelen pedig ajándék. Hiába próbálom kérni Eric Knight-
tal ,,...néha kifulladok egy kicsit, és olyankor szeretném azt mondani, 
hogy állj... csak egy pillanatra... csak egy percre állítsuk meg, kérem, a 
világot... csak addig, míg hozzászokom egy kicsit, hogy ott legyek, ahol 
vagyok”. Nem lehet! Ezért minden kedves olvasónak, akik követték nem 
éppen magasröptű szösszeneteimet, akik személyesen, vagy közvetve 
bátorítottak, áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog 
új évet kívánok. Majd 2019-ben! 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

Költözéskor a munkások együttér-
zéssel hallgatják a háziasszonyt, 
aki elmeséli, hogy meghúzta a dere-
kát a kanapé elmozdításakor.
– Hölgyem, miért nem várta meg, 
amíg hazaér a férje? – kérdik.
– Igaz, megvárhattam volna, de 
úgy gondoltam, könnyebb elhúzni 
a kanapét addig, amíg nem fekszik 
rajta!
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Valutaváltó

 Euró 4,6598
 Dollár 4,0610
 100 forint 1,4478
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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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