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Balló Ferenc 
a helyi TVR-ben
Hétfőn 17.10-től a Marosvá-
sárhelyi TVR Sípszó után című 
műsorának meghívottja Balló 
Ferenc. A 86 esztendős, két-
szeres világbajnoki ezüstér-
mes és tizennégyszeres hazai 
birkózó bajnokot Szucher Ervin 
az indulásról, sikerekről és 
kudarcokról faggatja.

A változás kora 
A várható átlagos életkor 
megnövekedésével ma már a 
nő élete több mint egyharma-
dát a változás kora után éli le. 
Csak rajtunk múlik, hogy úgy 
éljük meg a változás korát, mint 
egy új élet kezdetét, életünk 
második felének nyitányát. 
Mindennek egészségügyi, de 
lelki vetületeiről is dr. Mártha 
Orsolya főorvos előadásán 
hallhatunk december 12-én, 
szerda este fél 6-kor a MarMed 
Járóbeteg rendelő előadótermé-
ben. Az előadást beszélgetés 
követi. A szervezők mindenkit 
szeretettel várnak.

A LÁTÓ nívódíjai 
2018-ban
2018-ban huszonhetedik 
alkalommal osztja ki a Látó 
szépirodalmi folyóirat szer-
kesztősége a lapban publikált 
szerzők közül válogatva évzáró 
nívódíjait. 2018-ban Codău 
Annamária, Márton László, Ozs-
váth Zsuzsa és Závada Péter 
veheti át a díjjal járó pénzjutal-
mat. Díjátadó 2018. december 
15-ikén, szombaton, délután 
5 órától a marosvásárhelyi G. 
Caféban. Házigazda: Kovács 
András Ferenc. 

Örmény est
Az örmény főváros 2800 éves 
alapítása emlékére szervez ad-
venti koncertet a Marosvásár-
helyi Örmény-Magyar Kulturális 
Egyesület 2018. december 
15-én, szombaton, este 7 órakor 
a belvárosi Keresztelő Szent 
János plébániatemplomban. 
Egyházi és világi zeneszerzők 
műveit Kecskés Ávéd Erika, 
Ávéd Éva, Madaras Ildikó előa-
dásában hallhatja a közönség, 
Ősz Domokos dudukon örmény 
dalokat ad elő. András Gedeon 
és Szekeres Blanka az ókori 
örmény irodalom és magyar 
költők műveiből adnak elő rész-
leteket, dr. Papp Éva egyetemi 
tanár szakmai vezetése alatt.

• RÖVIDEN 

Csak éppen...
A Marson járt űrhajós élménybeszámolót 
tart a barátainak. Egyikük azt kérdezi:
– Találkoztál marslakókkal?
– Hogyne, egy hónapot eltöltöttem 
közöttük.
– És milyenek ott a nők?
– Pont olyanok, mint a földiek, csak éppen 
hátul van a mellük.
– De hiszen ez borzasztó!
– Borzasztó? Ugyan már! Tánc közben ...
(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!

NYERŐSZELVÉNY 

Név:

Cím:

Tel.:2829

Tisztelt Nagy Béla úr, önt az indulatok vezérlik, mert vissza mertem 
szólni. De mégis  fontos néhány dolgot tisztázni. Nekem nincs szüksé-
gem Románia térképét nézni, mert ismerem. Ezen kívül évszázadokra 
visszanyúló térképeim és könyveim vannak, hasonlót ajánlok önnek is. 
De most kettőnket az 1920. június 4-én aláírt trianoni diktátum érdekel, 
ami a Magyar Királyság területi csonkításához vezetett. Adatok önnek: 
a Magyar Királyság összterülete 325 411 négyzetkilométer volt, ebből 
a legnagyobb elcsatolt rész 103 093 négyzetkilométer Erdély területe, 
amely magába foglalja a Bánságot,  Partiumot, és a többi, Erdélyhez 
tartozó történelmi régiót. Magyarország területe viszont 92 963 négy-
zetkilométerre zsugorodott. Tehát a mai Erdély területe 10 130 négyzet-
kilométerrel nagyobb a mai Magyarországénál. Tehát mindenki adatok 
birtokában írjon, és ne szórakozásból. Egyik friss forrás: Prof. Ludvig 
von Lang, Zürich, 2001. 
Parajdi Zoltán

A PSD elnökének, Dragneának igaza van. De miért? Mert eddig az Al-
kotmányba nem volt belefoglalva a Gyulafehérvári Nyilatkozat, így va-
lóban alkotmányellenes Székelyföld autonómiájának megadása. Végül 
is Dragnea segítségével, nyilatkozatával, véleményével el van ismerve, 
hogy csak 100 éve mellőzik, tagadják Székelyföld létezését! Király Ká-
roly volt politikus, aki képviselte a Romániában élő magyarokat, tagja 
volt az alkotmányozó bizottságnak, nem véletlenül tagadta meg a jegy-
zőkönyv aláírását!
Nagy Béla

Láttam egy műsort nemrég, amelyben egy túlsúlyos taxisofőrról volt 
szó, akit munkaadója azért akart – azonnali felmondással – elbo-
csátani, mert 130 kilós testsúlyával bizonyos többletkiadást oko-
zott a kis cégnek, a szállítási költségeket terhelte azzal a többlet 
üzemanyag-fogyasztással, amelyet az átlagsúlyú emberek fölötti 
testtömegének úgymond taxiztatása közben okozott – meséli egyik 
ismerősöm. Erre nekem eszembe jutott, hogy a magyarok fele túl-
súlyos és – legtöbben – semmit sem tesznek ellene. Ez szorosan 
összefügg a testmozgás hiányával, a magyarok 53 százaléka legfel-
jebb a kanapéról követi a sportot, egyébként semmilyen szabadidős 
mozgást nem végez. Hasonlókról beszélt nemrégiben Tusványoson 
Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora, aki szerint a magya-
rok 77 százaléka inaktív, a lakosság 6 százaléka fél kilométert sem 
tudna legyalogolni, és az ország évente elkölti egy olimpia árát a 
mozgáshiányból fakadó egészségügyi problémák kezelésére – írják 
a magyarországi lapokban. Senkit sem akarok bántani, aki súly-
többlettel küszködik. Még az eddig jól bevált egyetlen fógyókúrára 
sem szeretnék emlékeztetni (bármit, bármennyit, bármikor mege-
hetsz, csak ne nyeld le). Azonban, amit egyes vállalkozók/patronok 
megengednek maguknak az alkalmazottaikkal szemben, hát az 
már lassan minden képzeletet felülmúl. Holott mindenik figyelem-
be kéne vegye azt, hogy mindenki azért áll munkába, hogy fizetést 
kapjon s abból fenntartsa magát s esetleg – ha van – családját, hoz-
zátartozóit. A vállakozóknak pedig a munkavállalók után van, nő a 
jövedelmük. Hát akkor nem kellene-e azokat megbecsülni, azokkal 
tisztességes(sebb)en bánni!? 
Köz-ügyes

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

– Mondja mennyi ideig tart az út 
Budapestről Győrig?
– Körülbelül két óra.
– És azt megmondaná, hogy Győrtől 
Budapestig meddig tart az út?
– Ilyen hülyeséget hogy lehet kérdez-
ni? Természetesen az is két órát tart!
– Ez nem olyan egyértelmű! – Hiszen 
Újévig Karácsonytól csak egy hét 
telik el, de Újévtől Karácsonyig már 
jóval több.

Viccek

Sudoku

Valutaváltó

 Euró 4,6480
 Dollár 4,0896
 100 forint 1,4389

Ma nappal Éjszaka

4° -2°

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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