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KÖNCZEY ELEMÉR: ELLENÁLLÁS

Ma nappal

Csodaszép
természetfotók

Éjszaka

10° -4°

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.

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.

Olvasom, hogy vállalkozói villásreggelin az üzletemberek tevékeny ségének összehangolására kerül majd sor. Értsük úgy, hogy majd minden
szerdán pityókás tokányt szolgálnak fel a kocsmákban, és a korsó sör
két lej lesz? Nincs ennek egy kicsit antikonkurenciális íze, uraim?
Gedeon

Viccek

Hadgyakorlaton az őrmester azt a
parancsot adja, hogy mindenki ássa
be magát. A kiskatona nekiáll, és
iszonyú mély gödröt ás.
– Túlságosan mély az a gödör
- mondja ellenőrzés közben az
őrmester. – Abból nem látod majd
az ellenséget!
– Hát nem is nagyon vagyok kíváncsi rájuk!
***

Egy fickót telefonon felhív az
orvosa:
– Uram, tegnap megkaptuk a
tesztek eredményét. Sajnos van egy
rossz és egy még rosszabb hírem.
– Mi a rossz hír?
– Önnek halálos betegsége van,
maximum 24 órája van hátra.
– Úristen, és mi az, ami ennél is
rosszabb hír?
– Tegnap elfelejtettem szólni.

Nyerjen könyvet
ADOGAT

Vélemény
Egy rendőr megkérdez egy parasztot:
– Elégedett a rendszerrel?
– Nem én! Jobb volt a királyságban! –
hangzik a válasz.
– Miért?
– Mert nyolc gatyám volt.
– És miből volt?
– Gyolcsból.
– És most hány van?
– Három.
– És miből van?
– ... (Poén a rejtvényben.)
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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!
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Mi az, hogy diákbuszjárat? Ilyen nincs! Reggel is bizony sok olyan ember ül fel a buszra, aki nem diák, és elfoglalják a diákok helyét! Egyszer
ha én megveszem azt a buszbérletet, amire egyáltalán nincsen semmi
kedvezmény, a diák is annyit fizet érte mint a felnőtt, akkor annyiszor
utazom a busszal egy nap, amennyit akarok. Csak itt, Romániában lehet ekkora ökörséget kitalálni.
Ismeretlen
Az említett úr ellen (Tanasă) legalább ennyi beadványt kellene beadni.
Sokkal kevesebb új ,,probléma” merülne fel, adott esetben hátha még
jobban megkopna a lendülete...
Ismeretlen
Én különválasztanám az orvosok munkaidejét másokétól. A kórházakban ügyeletek vannak, nem könnyű kb. 30 órát dolgozni.
Ismeretlen
Dák kincs, dák királyság, szóval olyan népség, amely csinálni akar magá nak történelmet Székelyföldön. Milyen érdekes, csak úgy ráakadt az
úr a dák kincsre alig félméternyire a földben, és rögtön hívta a múzeumigazgatót...
Ismeretlen

LENDÜLET

• RÖVIDEN

Romániában, tisztelet a kivételnek, de sok sofőr ralizik az utakon, kész
életveszély, ahogyan vezetnek, mind számukra, mind a gyalogos közlekedőkre!
Ismeretlen
Nem ártana, ha nem csak a helyi állatorvosok járnának az állatállomány
felmérésére, hanem egy külső ember is velük. Mert van olyan ház, ahol
a disznók nagybani értékesítése folyik, de a helyi állatorvos kevesebbet
ír be. Sok esetben behozott állatokról van szó, így ha kitör egy járvány,
a helyi állatorvos is megütheti a bokáját.
Ismeretlen
Nem tudom, miért panaszkodnak az iskolai kiflire, ez a kifli alkalmas
mindenre. Zsonglőrködésre, tornaszernek, önvédelmi fegyvernek és alkalmanként egy szeget is be lehet verni vele, ledarálva pedig bele lehet
keverni a betonba, nem értem, mi itt a probléma.
Ismeretlen
Ez egy vicc, ami folyik ezzel a kiflis céggel... Vagy inkább tragikomédia.
A tavaly is rengeteg panasz volt rá, senki nem csinált semmit. Ebből
az üzleti szerződésből valakinek/valakiknek nagyon jó pénz ütötte a
markát, a gyerek meg egye meg a mocskot. Erre senki nincs tekintettel.
Ismeretlen
Véleményét elküldheti

0726-720418

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Ma 18 órától a marosvásárhelyi várban, a Megyei Múzeum
kiállítótermében nyílik a X.
nemzetközi természetfotó-kiállítás, amelyet a Milvus
madártani csoport szervez. A
kiállításra 148 fotós tíz országból 708 fényképet küldött be.
A zsűri (Tamás András AFIAP,
Kerekes István EFIAP/d2 és Dan
Dinu AFIAP, PhotoLife) a díjazott fotókkal együtt 50 képet
választott ki és ítélt kiállításra
alkalmasnak. A tárlatot a szervezők nevében Papp Tamás és
Judit nyitja meg, a zsűri részéről pedig Tamás András és Dan
Dinu értékeli a munkákat. A
kiállítás egy hónapig várja az
érdeklődőket.

Előadás
az aromaterápiáról
A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat Berek utca 1. szám
alatti székhelyén ma 17 órakor
Aromaterápia mindennapjainkban címmel Borbáth Annamária
tart interaktív előadást az
illóolajok jótékony hatásáról. A
belépés ingyenes.

Képszilánkok
fotókiállítás
Csütörtök este 6 órakor a
marosvásárhelyi vár Szűcsök
bástyájában a Marx József
Fotóklub szervezésében Nagy
Lajos kézdivásárhelyi fotográfus Képszilánkok a Kárpát-kanyarból című kiállítását Both
Gyula fotóművész, a fotóklub
elnöke nyitja meg. Nagy Lajos
nemzetközi elismertségű
fotográfus, aki eddigi pályafutása során több mint ezer díjat
kapott fotóiért, és száznál is
több kiállításon vett részt alkotásaival. Az év fotóművésze
díjjal tüntették ki Romániában,
majd Magyarországon is, tagja
a Romániai Fotóművészek Szövetségének, alapítója a Magyar
Fotóművészek Világszövetségének. 2014-ben elnyerte a
Nemzetközi Fotóművészek Szövetsége által odaítélt legmagasabb, platina kitüntetést.

Alvásszimpózium
A Szent Balázs Alapítvány november 16–17-én alvásszimpóziumot szervez a Gecse Dániel
Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumban.
A szimpóziumon részt vevő
hazai és külföldi előadók az
alábbi témakörökben tartanak
előadást: az alvás élettana,
alvás-ébrenléti egyensúly,
cirkadiánritmus, az alvászavarok pszichodinamikai szemlélete, nyugtalan láb szindróma,
poliszomnográfia, alvás-EEG,
alvási apnoé. A pénteki
előadások a 18 órára időzített
megnyitó után, a szombatiak
reggel 9 órakor kezdődnek.

