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Tisztelt olvasóink! Mivel a 
kormány január 1. és 2. mellett 
december 31-ét is hivatalos 
munkaszüneti nappá nyilvání-
totta, ezért lapunk következő 
száma január 3-án, csütörtö-
kön jelenik meg.

• KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNK 

Vendégelőadás
December 28-án, pénteken 19 
órakor a Kövekkel a zsebében 
című vendégelőadás tekint-
hető meg a marosvásárhelyi 
Spectrum Színházban. Jegyek 
a helyszínen válthatók.

Gála a tévében
Az Erdélyi Magyar Televízió 
december 30-án, vasárnap 19 
órától vetíti a 10 éves Ünnepi 
Gálaműsorát, amelyet a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalotá-
ban tartott december 17-én.

Szabadtéri 
szilveszterezés
Szabadtéri szilveszterezést 
szervez idén is a marosvá-
sárhelyi városháza, ezért 
az év utolsó és az újév első 
napján forgalomkorlátozásra 
lehet számítani a főtéren. A 
városháza előtt már decem-
ber 31-én délelőtt elkezdik 
szerelni a színpadot, így 
előreláthatóan egysávos lesz 
a gépkocsiforgalom. Decem-
ber 31-én este kilenc órától 
a Győzelem téren felállított 
színpadon fellép DJ Andrei 
Chelbezan, a Kállay Saun-
ders Band és INNA. Éjfélkor 
látványos tűzijáték lesz és a 
polgármester is köszönti az 
egybegyűlteket.

Égjen a láng
X. alkalommal szervezik meg 
januárban Marosvásárhelyen 
az Égjen a láng keresztyén ze-
nefesztivált  január 12-13-án a 
Kultúrpalotában. A szervezők 
így vallanak: „Az Égjen a láng 
eleitől fogva a mi történetünk 
volt, és mindig az is marad, 
helytől, időtől függetlenül. 
A mi történetünk addig él, 
amíg van amit meséljünk, 
van sztori, ami a folyosókon 
megszólal, amit nyáron 
egymásnak elmesélünk, télen 
felmelegítünk, ami eszünkbe 
jut, mikor először meghalljuk, 
hogy szervezik a következő 
Égjen a lángot. A mi történe-
tünk több ezer emberről szól, 
akik lelkesen énekelnek, 
imádkoznak, dicsőítenek. A 
mi történetünk az is, hogy 
adakozunk, nemes célokat 
támogatunk, rászorulóknak 
segítünk, de az is, hogy 
közösen fényképezkedünk, 
új embereket ismerünk meg, 
új zenéket fedezünk fel”. A 
részletes programot az új év 
első napjaiban teszik közzé.

• RÖVIDEN 

Mi ez a név?
Egy úr megszáll egy vidéki fogadó-
ban.
– Mondja csak – szól a tulajdonos-
hoz –, miért változtatta meg a foga-
dó nevét? Ezelőtt a Bárányhoz volt 
címezve, most meg, amint látom, a 
Sárkányhoz van.
– Hja, kérem – vakarja meg a tarkó-
ját a fogadós – azóta megházasod-
tam, ...
(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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Gyermekkoromban nagyon szerettem a telet, amikor az egész tájat be-
borította egy fehér lepel: hótakaró. Hógolyóztunk, hóembert, -házikót, 
-csúszdát készítettünk, lovas szánoztunk vagy szánkóztunk. A cipőnk 
alatt csikorgó hóban nagy élvezettel járkáltunk. Aztán – úgy 5 x-en túl 
lassan ez is elmúlt, mint minden, ami mulandó térben és időben. Most 
már – egyébként már a tél sem a régi – nincsenek olyan nagyon hideg 
és hosszan tartó zord, téli napok, de – ha pár napra – be is áll a hide-
gebb idő – mínusz 10 Celsius-fok alatt, alig várom, hogy felmelegedjen. 
Hogy fagypont fölötti legyen a hőmérséklet. Az sem baj, ha elolvadnak 
a hóalkotások s tartalmuk lefolyik a csatornába. Így, ehhez hasonlóan 
aggódom, aggódunk még az időjárásért is. Az izgága, minden érdekli 
személyt a hőmérsékleti változások is foglalkoztatja, akárcsak minden, 
ami vele, embertársaival, mellette és körülötte történik, hiszen ezek 
befolyásolják hangulatát, mindennapi életét. Sok minden történt a 
2018-as évben is, bizonyára ez így lesz 2019-ben is. Javasolom, hogy 
jövőben is tartsunk össze – legalább úgy, mint az idén – figyeljünk oda 
a körülöttünk történtekre, és ne engedjük, hogy mindenki azt tegyen 
velünk, amit éppen szeretne. Hogy ne számolják fel azt – pl. a parkoló-
kat – ami még megvan és valamiképpen szolgálja a közt, a közösséget. 
Hogy olyasmire költsék a közpénzt, amire nagy szükség van. Továbbra 
is reagáljunk érzékenyen a köz problémáira. Ehhez kívánok minden köz-
ügyes, székelyhonos – és más – olvasónak sikerekben gazdag, egy-
másra odafigyelős, boldog új esztendőt. Tisztelettel, a 
Köz-ügyes

Nem mindenki fogadja el szívesen Böjte Csaba javaslatát, véleményét, 
amelyet a budapesti börtönben levő rabok látogatása alkalmával mon-
dott. Börtönbe küldené a tanárokat, papokat, politikusokat! Talán az 
ország vezetőit kéne börtönbe küldeni, hogy kérdezzék meg: ön isme-
ri-e a tízparancsolatot? Ön miért van bezárva, miért lopott, miért ölt, ki 
végett ölt? Mi a véleménye a fals alkotmányról, törvényekről, vezetők-
ről, politikáról?
Nagy Béla nyugdíjas

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

Aki azt mondja, hogy a házasság-
ban a felek 50-50 százalékban 
szólnak bele a dolgok alakulásába, 
két dologgal nincs tisztában:
1. A nőkkel.
2. A törtszámokkal.

***
Férfi a repülőgépen a stewardess-
nek:
– Hölgyem, fel vagyok háborodva! 
Rendszeresen Önökkel repülök, de 

sosem mehetek akkor a wc-re, ami-
kor akarok, soha nem látom a filmet, 
és mindig ablak mellett kell ülnöm!
– Ne szórakozzon már, kapitány úr, 
hanem kezdje meg a felszállást!

***
Két rendszergazda beszélget:
– Te, hogy lehetsz olyan hülye, hogy 
a kutyád nevét adod jelszónak?
– Miért, mi a bajod azzal, hogy 
fq34;d_ ?

Viccek

Nyerjen könyvet

Sudoku

Valutaváltó

 Euró 4,6471
 Dollár 4,0744
 100 forint 1,4456

Ma nappal Éjszaka
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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.

ÜNNEPI ASZTAL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Olvassa a Székelyhon napilapban
hetente megjelenő
mellékletet




