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Pályázati 
tájékoztatás
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
pályázati bemutatót és felké-
szítő körutat szervez Erdély-
ben leányvállalata, a BGA Pro 
Transilvania vezetőinek segítsé-
gével. A szervezett találkozókon 
az érdeklődők megismerhetik 
a BGA ZRT. nyílt pályázati 
programjait, a pályázás és az 
elszámolás folyamatát a NIR 
rendszeren keresztül, és tájé-
koztatást kapnak az alapkezelő 
tevékenységének bővüléséről. 
Marosvásárhelyen ma délelőtt 
11 órakor kerül sor a bemutatóra 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem C épületének 
C07 előadótermében.

Adventi koszorú 
és adakozás
A marosvásárhelyi Női Akadé-
mia szervezésében csütörtökön 
17.30–20 óra között adven-
tikoszorú-készítő műhelybe 
várják az érdeklődőket a 
marosvásárhelyi vár Kádárok 
bástyájába. A tevékenységet 
Kelemen Zelma és Tóth Csilla 
vezeti. A szervezők kérik, hogy 
aki teheti, hozzon fenyőágat. A 
tevékenységhez biztosítanak 
kisebb mennyiségű fenyőágat, 
tobozokat, festéket, forrasz-
tópisztolyt, drótot. A résztvevők 
hozzák el azokat a díszeket 
illetve gyertyákat, amikkel fel 
szeretnék díszíteni koszorúi-
kat. A kézműves foglalkozáson  
jótékonykodásra is lehetőség 
lesz. A szervezők kérik a rész-
vevőket, hogy hozzanak saját 
maguk által készített befőttből, 
gyümölcsízből, savanyúságból, 
zakuszkából, vagy bármilyen 
tartós élelmiszerből. Ezekből 
csomagokat készítenek és kará-
csony előtt eljuttatják azokhoz, 
akiknek az ünnepek alatt még a 
legszükségesebbekre sem telik.

Szimfonikus 
hangverseny
Csütörtökön 19 órakor szim-
fonikus hangversenyre várják 
a klasszikus zene kedvelőit a 
marosvásárhelyi Kultúrpalota 
nagytermébe. Vezényel Cons-
tantin Grigore, zongorán ját-
szik Vizi Ferenc franciaországi 
művész. Műsoron Dan Dediu-, 
Ravel-, Beethoven-művek. A 
hangversenyre a 7-es számú 
bérletek érvényesek.

Régészeti 
konferencia
A Maros Megyei Múzeum és a 
Pósta Béla Egyesület szervezé-
sében november 30. – december 
2. között sor kerül a XII. erdélyi 
magyar régészeti konferenci-
ára a marosvásárhelyi várban 
működő Történeti és Régészeti 
Múzeum épületében. A konferen-
cia 30-án, pénteken 17–20 óra 
között, december elsején, szom-
baton 9–20 óra között zajlik.

• RÖVIDEN 

A tó partján
– Vannak olyan emberek, akik 
sportnak tekintik a horgászást. Má-
sok unaloműzőnek. Én az idegeim 
megnyugtatásáért horgászom. És 
ön, miért horgászik?
– ...

(Poén a rejtvényben.)

Küldje egyszerre a VH 2821–VH 2830 lapszámaiban megjelenő szelvényeket a kereszt-
rejtvénnyel együtt a szerkesztőség címére december 18-áig, és egy könyvet nyerhet!
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A parkolási problémák megoldása kizárólag a város felelőssége, ez az 
önkormányzatiság lényegéből fakad. Ugyanis az önkormányzat, mint 
az államigazgatás területi képződménye, nem határolódhat el sem-
minemű, a közösséget érintő kérdés megoldásának a felelősségétől. 
Innentől kezdve az ő dolga nemcsak a meglévő közjavak adminisztrálá-
sa, hanem azok szükségszerű és racionális fejlesztése is. Ennyit az elvi 
szempontokról. Az előbbiekből ugyanakkor az is következik, hogy e 
tekintetben sem lehet a parkolóházak kérdését kizárólag haszonelvű 
(profitorientált) üzleti megfontolásokra alapozni. Ami ugyanakkor nem 
zárja ki azt, hogy a parkolóházak használóinak és haszonélvezőinek ne 
keletkezne díjfizetési kötelezettsége, aminek a mértékét, egy racionális 
25-30 éves amortizációs periódust figyelembe véve, már a tervezéskor 
meg lehet állapítani. És itt hívnám fel a figyelmet a haszonélvezőkre. 
Vagyis azokra a vállalkozásokra (kereskedelmi és szolgáltató vál-
lalkozásokra) illetve közintézményekre gondolok, amelyeknek az ügy-
felei azért veszik igénybe a parkolóházat, hogy ezeket elérjék. Nos, 
ezektől a vállalkozásoktól meg közintézményektől is lehet pénzbeli 
hozzájárulást kérni a parkolóházak üzemeltetése érdekében. Persze 
magam is belátom, nem egyszerű a feladat. De hosszú távon minden 
szempontból hasznos beruházásokról van szó, ahelyett, hogy például 
most éppen egy főutca teljes mértékben haszontalan átszabására paza-
rolnánk a pénzt. Ugyanis szükség esetén a parkolóházak létesítésének 
nincs más racionális alternatívája. Aki nem így gondolkodik, az vegye a 
fáradságot, és olvasson még a témával kapcsolatosan.
Ismeretlen 

Olvasom, hogy változik a vadászati törvény, és normalizálódni látszik 
a kártérítések nemtörődöm helyzete. De ez csak az érem egyik olda-
la. Tisztelt politikus urak, ideje lenne végre a megelőzésre koncentrál-
ni, és olyan törvényeket hozni, amelyek olyanformán szabályozzák a 
vadállatállományt, hogy a károk mennyisége minimálisra, az emberek 
elleni támadás pedig nullára csökken. A többi EU-s országban ezt már 
rég megoldották, Románia itt is, mint sok más esetben évtizedekkel 
le van maradva. Túl kell tenniük magukat pár elfogult populista embe-
ren, mint ahogy a pár évvel ezelőtti kóborkutyaügy során is, határo-
zottan felvállalni és kimondani, hogy az emberi élet és vagyon az első. 
Higgyék el, ha megteszik, ezzel csak szavazatokat nyernek...
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 4,6599
 Dollár 4,1194 
 100 forint 1,4380

Ma nappal Éjszaka

3° -10°

Időjárás

Összevert ember támolyog este az 
orvoshoz. A doki szörnyülködve így 
szól:
– Magával meg mi történt?
– Nekem jött egy hattyú!
– Egy hattyú?
– Utána elütött egy ufó!
– Hm, egy ufó...
– Aztán oldalba csapott egy angyal!
– Aha értem. És utána?
– Utána kikapcsolták a körhintát...

***

A tanító néni a rendőr gyerekéhez:
– Pistike, az volt a feladat, hogy-
ha valaki öt kilométert tesz meg 
gyalog, egy óra alatt, akkor mennyi 
időre van szüksége 18 kilométer 
megtételéhez! Miért nem csináltad 
meg a leckét?
– A papám segít benne, de még 
mindig úton van.

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.

AKTUÁLIS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Olvassa a Székelyhon hetente
megjelenő sportmellékletét




