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Ma nappal

• RÖVIDEN
Az újrakezdés
receptjei

Éjszaka

10° 0°

A Mentor Könyvek Kiadó november 13-án, kedden 18 órától
az Iskola utcai zsinagógában
bemutatja Király Kinga Júlia
Az újrakezdés receptjei című
könyvét. Az életről, éhségről,
reménységről szóló történeteket, a holokauszt-túlélőkkel
készült interjúkat, az ő „receptjeiket” tartalmazó kötetről Vida
Gábor, Spielmann Mihály és
Diamantstein György beszélget
a szerzővel.

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.

Kiszálláson
a Hoppláda
Az olvasó véleménye
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 telefonszámait nem jegyezzük.

Több alkalommal találkoztam olyan esettel, amikor a fiú biciklizett, és a
lány trappolt a bicikli mellett. Sőt, volt olyan eset, amikor idősebb hölgy
szaladt a biciklis mellett. Ez a legnagyobb illetlenség. Ha pedig gyalog
megy egy pár, a férfi kísérje a párját a jobbján, a tisztelet megadása
jeléül.
Ismeretlen

Viccek

feltüntetett nyelveken?
– A vendégek!
***

A hotelportán büszkén hirdeti a felirat: „Itt angolul, németül, franciául,
olaszul, spanyolul, portugálul is
beszélnek”.
Betér egy magyarul tanuló japán
turista, és megkísérli megértetni
magát a feltüntetett nyelveken, de
a recepciós csak értetlenül néz rá.
A végén kifakad, s megkérdezi tőle
magyarul:
– Végül is ki beszél itt maguknál a

A falusi udvarból kiszalad egy tyúk
az útra. Elüti egy teherautó. A sofőr
becsönget a házba:
– Elnézést, de a tyúkja kiszaladt
elém, már nem tudtam fékezni!
– Semmi baj! Ez nem is az enyém, nekem sosem volt ilyen lapos tyúkom!

Nyerjen könyvet

Mondd, drágám...
A nászéjszaka boldog perceiben az
újdonsült férj nem tud ellenállni kíváncsiságának, és izgatottan kérdi szíve
választottjától:
– Mondd, drágám, hány férfit szerettél
énelőttem az életben?
Az asszony hallgat. Csend. Néhány
kínos perc után a férj megpróbál kedveskedni, és félénken megszólal:
– Most haragszol, drágám?
– ... (Poén a rejtvényben.)
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Dicséretes dolog, hogy az állatorvosok felmérik az állatállomány egészségügyi állapotát, de abba belegondolt már valaki, hogy ugyanazzal
a cipővel és ruhával járnak végig minden istállót? Ez tőlünk nyugatabbra nem így működik. Van egyszer használatos ruha, amit minden
gazdaságban tett látogatás után eldobnak. Na ehhez tartsák magukat
uraim, mielőtt bejönnek az udvaromra! Köszönöm!
Ismeretlen
A román hokiválogatott Litvániában játszott három felkészülési mérkőzést, eléggé tisztes eredményekkel. Egy győzelem, és két
egygólos vereség. Erről miért nem tudósít a román sportmédia? Talán
azért, mert a válogatott keret tagjai jórészt magyarok voltak? Dicsérni lehet Julius Pénzes szövetségi kapitány hozzáállását, mert meg kell
mutassuk a világnak, hogy voltunk, vagyunk, leszünk, még a százéves
centenáriumi cécó után is.
Guszti
Ott, ahol az alkalmazott becsülettel és felelősségtudattal elvégzi a
munkát, ott a munkaadó szintén becsületesen fizet, hiszen semmi értelme újabb és újabb kalandorokkal kínlódni a szakmában. Mert kalandorokból van elég.
Ismeretlen

OXIGÉN,
TELLÚR
VERSCSENGŐ
RENDBEN
VAN!

Nálunk évente nő a minimálbér 25 lejjel, vagy 50 lejjel, és az a kevés
sem a munkásember javára, hanem a kapzsi munkáltatónak vagy az
államnak.
Ismeretlen
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Küldje egyszerre a VH 2811–VH 2820 lapszámaiban megjelenő szelvényeket a keresztrejtvénnyel együtt a szerkesztőség címére december 4-éig, és egy könyvet nyerhet!

NYERŐSZELVÉNY

2811

Név:
Cím:

Tel.:

Értékelendő a magyar állam segítsége Erdélyben, de nem tudok felhőtlenül örülni az ezért minket egyre gyakrabban érő, anyaországi
testvéreinktől kapott rosszindulatú megjegyzések és hánytorgatások
miatt. Habár ránk fér az anyagi segítség, mégis értékesebb lenne a
magyarság, a magyar kultúra, a történelmi magyar intézmények és
épületek megőrzése érdekében tett még gerincesebb kiállás Magyarország kormánya részéről. Mindig jól jön a pénz, de a magyarságtudatot
sohasem az tartotta fenn szép Erdélyországban. Ez nem a jólét, hanem
születés és életfelfogás kérdése volt mindig. Akinek nem, az haladéktalanul el is veszett magyarként.
Ismeretlen
Nincs elég parkolóhely, de még az sincs hová letenni egy autót hos zszabb időre, és ezért kobozzák el? Szerintem ez aljasság a lakossággal
szemben, mert olyasmit követelnek, amire nem adnak lehetőséget.
Ismeretlen
Véleményét elküldheti

0726-720418

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban
november 14-én, szerdán és
15-én, csütörtökön délelőtt
9.30-kor és 11 órakor a Hoppláda című mesejáték látható.
16-án, pénteken 10.30-kor és
déli 12 órakor Nyárádszeredában játsszák az előadást.

A cukorbetegek
világnapja
November 14–16. között a cukorbetegek világnapja alkalmából a
Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház járóbeteg-rendelője
laboratóriumában, a 4089-es
teremben naponta 14–17 óra
között vércukorszintet mérnek.
14-én a klinika igazgatósága
az ASCOTID szervezettel és a
családorvosokegyesületével
szakmai szimpóziumot szervez,
amely 11 órától kezdődik a
kórház I-es számú amfiteátrumában (Gh. Marinescu utca 50.
szám). Este a kórház homlokzatát kék fénnyel világítják meg.

Keresztes Györgyi
tárlata
Egyéni tárlaton áll a marosvásárhelyi közönség elé
Keresztes Györgyi csíkszeredai
festőművész. A Nagy István
Művészeti Líceum egykori diákja, mai tanárnője a Bernády
Házban állítja ki válogatott
munkáit. A november 15-én,
csütörtökön 18 órakor nyíló kiállítás egyfajta keresztmetszet
a kerek évfordulóhoz érkezett
művésznő eddigi munkásságáról. Méltatója a megnyitón
Nagy Miklós Kund művészeti
író. Közreműködik Krizbai Imre
klasszikusgitár-művész.

Operett-előadás
Szászrégenben
November 16-án, pénteken
este 7 órától a kolozsvári
Operettissimo együttes új
műsorral lepi meg a szászrégeni közönséget. A hungarikumnak minősített operett és a
musical mellett ezúttal magyar
filmslágerek teszik varázslatosabbá előadásukat, melyre az
Eugen Nicoară művelődési ház
nagytermében kerül sor.

