16

PULZUS

#szórakozás

2018. DECEMBER 12., SZERDA

Valutaváltó

Időjárás

Euró4,6528
Dollár4,0873
100forint1,4387

AKTUÁLIS

Ma nappal

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Téli rege

Éjszaka

2° -3°

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.

Viccek

Bélának és Józsinak közös vállalkozása volt, ami rövid idő alatt hatalmas
profitot termelt, így mindketten nagy
lábon éltek. Hosszú évek után azonban ez a vállalkozás csődbe jutott,
és ezért a kudarcért egymást okolva
elváltak útjaik.
Egy-két év múlva Józsi betér egy
kifőzdébe ebédelni, ahol csodálkozva
látja, hogy Béla szolgálja ki a vendégeket. Szánakozva odaszól neki:

– Szomorú téged pincérként viszontlátni!
Erre Béla így felel:
– Na, igen, de én legalább nem
vagyok rászorulva, hogy egy ilyen
lepukkant helyen egyek!
***
– Melyik a legédesebb állat?
– A kakaós csiga.

Nyerjen könyvet

Mi az elég?

A székely atyafi szeret a pohár fenekére
nézni, és egyre gyakrabban teszi. Az
asszony ezt nem nézi jó szemmel, mert ha
a férje túl sokat iszik, akkor durva, nem
beszámítható. Egyik nap jönnek a tehenek
a csordából haza, és szokásuk szerint
egyenesen a vizes vályúnak esnek. Amikor
befejezik az ivást, mondja az asszony a
férjének:
– Látod-e, te ember, ez csak egy marha, és
mégis tudja, mi az elég!
Erre az atyafi:
– ... (Poén a rejtvényben.)
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A matematika oktatása kapcsán megszólaló szakemberek véleményéhez hasonló elemzések sokat segíthetnek a diákok motiválásában. Már
elég régóta várjuk a matematikavizsgák eredményeinek javulását!
Ismeretlen
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MUNKAFÁZIS!

Küldje egyszerre a VH 2831–VH 2840 lapszámaiban megjelenő szelvényeket a keresztrejtvénnyel együtt a szerkesztőség címére 2019. január 4-éig, és egy könyvet nyerhet!

NYERŐSZELVÉNY

2831

Név:
Cím:

Tel.:

Véleményét elküldheti

0726-720418

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

TYÚKHANG

OKMÁNY

Rengeteg lehetőség van különböző tevékenységi körökben pályázatokra, cégalapításra, meglévő vállalkozások fejlesztésére. Viszont hiányzik
egy jól koordinált felnőttoktatási, továbbképzési rendszer, amibe pl. a
megyei tanács is be tudna segíteni: egy weboldal működtetése, ahol
összefutnának a megyében szervezett különböző tanfolyamok, ahová
regisztrálni lehetne képzésekre, s ha indul az adott területen, akkor
értesítsen a rendszer: mintha egy könyvet vásárolnék webáruházból,
de még nem elérhető, előre jegyezhető. Valamilyen minősítési visszajelzés is kellene legyen, hogy ne csak diplomát adjanak a szervezők
megfelelő képzés nélkül. Sokan járnának munkaidő utáni tanfolyamokra, sokan váltanának vagy tovább fejlődnének, itthon maradnának,
vagy továbbmenve is többet érne a székely, szívesebben visszatérne.
A magyar kormány vállalkozói támogatása biztató, de egy megfelelő
képzési lehetőség is kellene legyen az érdeklődőknek a termeléstől,
feldolgozástól a cégalapításig, marketing alapismeretekig. És ezt egy
helyen kellene összesíteni, nem csak a munkanélküli hivatalban, mert
több dolgozó embert, iskolást érdekelnek tanfolyamok, mint munkanélkülit. Másképp egy vállalkozás nagyot bukhat, ha gyengén képzett,
felelőtlen a munkaerő, vagy nem ért hozzá a vállalkozó. A székelynek
is változnia kell, az üres szlogen, hogy mindenhez ért, s a jég hátán is
megél, megfelelő képzés nélkül nem ér semmit, az ország és a nyugati
világ segédmunkása marad.
Ismeretlen
A baj ott kezdődik, hogy a székelyeket és magyarokat ebben az országban nem tekintik Románia ,,saját népének” sem a központi kormányzaton belül, sem az ellenzéki politikusok egy tekintélyes részében (PNL,
Băsescu-féle párt stb), sem a polgárok nagy része a hegyen túl. A románok százéves álma egy magyarok nélküli Románia.
Ismeretlen

LA ...,
BOLÍVIA
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• RÖVIDEN

Olvassa a Székelyhon havonta megjelenő
közhasznú tájékoztatási
mellékletét

Téli rege címmel december 12–15. között ünnepi
irodalmi napokat tartanak
a marosvásárhelyi Kobak
könyvesboltban. 12-én,
szerdán 14 órától a 9–12 éves
korosztályt várják a Verne
olvasóklub foglalkozására,
13-án, csütörtökön 17 órától
a 14–17 éves korosztály számára Kortárs vs. klasszikus
címmel szerveznek interaktív
irodalmi foglalkozást. Aznap
19 órakor irodalmi kvízest
lesz, amelyre 2–4 fős csapatok jelentkezését várják.
Ajánlott alsó korhatár 16 év.
14-én, pénteken 19 órakor
Van időd? címmel felnőttek
számára szerveznek irodalmi
interaktív foglalkozást. 15-én,
szombaton délelőtt 11 órakor
kisgyermekeknek tartanak
mesefoglalkozást.

Bolyai-ünnepség
A Schola Particula 1557-Bolyai 2000 Egyesület minden
évben megszervezi a Bolyai
János emlékünnepséget,
mely a hagyományápolás
eszmeiségében a mindenkori diákság főhajtása az
iskola szellemisége, valamint
a világhírű matematikus
hagyatéka előtt. Az idén
18. alkalommal sorra kerülő
esemény december 13-án,
csütörtökön 12:30 órától
kezdődik a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum-Református
Kollégium dísztermében.

Színház
és történelem
Színház és történelem – a jelenlévő múlt címmel szervez
nemzetközi színháztudományi konferenciát a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
december 13-14. között. A
konferencia és az eseményhez kapcsolódó plakátkiállítás – A vándor színtársulatok
nagy évtizede Kolozsváron
(1837-1848) – megnyitójára
december 13-án, csütörtökön
11 órától kerül sor a Stúdió
Színház előcsarnokában.

Nívódíjak a Látótól
2018-ban huszonhetedik
alkalommal osztja ki a
Látó szépirodalmi folyóirat
szerkesztősége a lapban publikált szerzők közül válogatva
évzáró nívódíjait. Huszonhat
év alatt több, mint 50 alkotó
vehette át a vers, próza, eszszé és debüt kategóriában az
elismerést. 2018-ban Codău
Annamária, Márton László,
Ozsváth Zsuzsa és Závada
Péter veheti át a díjjal járó
pénzjutalmat. Díjátadó 2018.
december 15-én, szombaton
17 órától a marosvásárhelyi G. Caféban. Házigazda:
Kovács András Ferenc.

