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Beszélő könyvek
December 14-én, pénteken 18 
órától egy egészen különleges 
Beszélő Könyv-estre várják a 
Teleki Téka freskós termébe az 
érdeklődőket. Ezen az estén a 
szóba kerülő régi könyvekről 
nemcsak mesélnek, mint más 
alkalmakkor, hanem készíté-
sük, kiadásuk, terjesztésük 
pillanatait varázsolják élővé, 
a teljes 20. századot átívelve, 
egykori készítőjük és kiadójuk, 
Krón Ernő, 94 éves könyv-
kötő megszólaltatása által. 
A Krón-féle Székely Naptár 
Kiadóvállalat indulásakor, 
1913-ban egy volt a sok közül, 
a korabeli Vásárhely tobzódott 
a kisebb-nagyobb könyvbizo-
mányokban, amelyek minde-
nikének voltak könyvkiadó 
tevékenységei is. A Krón-féle 
vállalkozás azáltal emelkedik 
ki a sorból, hogy túlélve két 
világháborút, és különböző 
rendszereket, ma is ugyan-
azt az értéket nyújtja, mint 
ezelőtt 100 évvel, az igényesen 
végzett polgári munka értékét. 
A korabeli vásárhelyi olvasó-
közönségről, a közegről, amely 
a Krón-féle naptár- és szolgál-
tatások befogadója volt, Krón 
Ernő mellett Spielmann Mihály 
történészt kérdezi majd Lázok 
Klára, az est házigazdája.

Gyöngykoszorú-
találkozó
December 15-én, szombat 
délután tartják a Maros Mű-
vészegyüttes székházában a 
12. Gyöngykoszorúk Gyöngye 
néptánctalálkozót. Délután egy 
és négy óra között ünnepi előa-
dásra várnak mindenkit, 18 
órakor kezdődik a népzenészek 
adventi gálakoncertje. Este 
8-tól szakmai megbeszélés és 
táncház lesz. 

Könyvbemutató
December 18- án, kedden dél-
után öt órától a marosvásárhe-
lyi Bolyai téri Unitárius Egyház-
község Dersi János termében az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
Maros megyei szervezete a 
Magyar Állampolgárok Klubja 
keretében évzáró könyvbemuta-
tóra vár mindenkit. Bemutatják 
Bogdán Mária Emese Intő című 
kötetét, amely hiánypótló kézi-
könyvként szolgál szülőknek, 
nevelőknek egyaránt.

Karácsonyi 
hangverseny
A Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem Zeneintézetének kará-
csonyi kórushangversenyére 
december 20-án, csütörtökön 
este hét órától kerül sor a főtéri 
Keresztelő Szent János-plé-
bániatemplomban. Fellép a 
Szalman Lóránt Vegyeskar, fel-
készítő tanár Márton Szabolcs 
karnagy. A szervezők minden-
kit szeretettel várnak.

• RÖVIDEN 

A rendőr és az autós
Megállítja a rendőr az autóst.
– Meg kell önt büntetnem, mert ez egyirá-
nyú utca.
– Rendben van, kifizetem a büntetést, 
aztán megfordulok.
– Itt nem lehet megfordulni.
– Akkor tolatok majd.
– Tolatni sem szabad.
– Akkor itt hagyom a kocsit.
– Csakhogy itt tilos a parkolás.
– Rendben van, akkor beszéljük meg, 
hogy ...
(Poén a rejtvényben.)

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

NYERŐSZELVÉNY 

Név:

Cím:

Tel.:2832

Elnézést, nem akarok senkit sem megsérteni, de a hétfő esti Sepsi OSK–
Botoșani labdarúgó-mérkőzést két úriember nagyon szakszerűtlenül 
közvetítette, kommentálta a Marosvásárhelyi Rádióban. Nincs felké-
szült műsorvezető a rádiónál, vagy nem kapnak bedolgozó, magyar 
nyelven beszélő szakembert?
Ismeretlen 

Sok helyen hőmérséklet-inverzió van, és ilyenkor csak annyit tehetünk, 
hogy amit nem muszáj, nem engedünk a levegőbe. Ilyen intézkedést 
nem foganatosított soha senki e tájon. A légszennyezettség szintjét – 
úgy ahogy – néhány ponton méri a környezetvédelmi ügynökség, és 
télidőben bizony az egészségre káros határérték háromszorosának 
átlépését is dokumentálják, azzal annyi. Jobb helyeken, amikor meg-
közelíti a határértéket, tájékoztatók mennek, miután átlépte, indul az 
akcióterv. De nálunk nincs és nem is indul, mert hiányzik a szakértelem 
azokon a szinteken, ahol elrendelhetnék. Jelenlegi szinten a távfűtés 
sokkal szennyezőbb, mint a kis kazánok, mert 95% feletti hatékony-
sággal működnek, és nincs szállítási veszteség sem. A kibocsátás 
mindkét esetben ugyanoda történik, egyetlen kémény nem emelkedik 
az inverziós réteg fölé, marad a mocsok a levegőben. Az illetékesek any-
nyit tehettek volna, hogy nem a városba, a tömbházak közé telepítik a 
kazánházakat, hanem kiviszik az emissziót – de még sokáig nem nő 
fel erre a szintre. Ha nem akarnánk magas kéményekkel rontani a táj-
képet, lehetne füstgázmosókkal felszerelni a kazánházakat, hogy ki-
sebb legyen a kibocsátás, mint a sok kis kazán esetében, de nem erre 
,,fejlesztettek”, és a biomassza-égetéstől is csak a növekvő ár mentett 
meg. Szóval lehetne sok mindent jobban csinálni, de oda tudás kell: 
tudni kell olyan vezetőket választani, akik a közjóért dolgoznak, akik 
nem haveri vonalon hozzák a szakmai döntéseket is.
Ismeretlen

Az idei 74-es sürgősségi kormányrendelet megkülönböztetett árak ki-
szabására kötelezi a hulladékgazdálkodással foglalkozó szolgáltató-
kat.  A családi házaknál a mennyiség alapján kell megállapítsák a díjat. 
Tehát mindenki annyi szemetet kellene fizessen, amennyit termel. Nem 
értem, akkor miért akarnak kényszer szerződéseket kötni?
Mihály Matild

Csak a kis fali kazánok vannak felszerelve katalitikus gázégőkkel, 
amiért a mérgesanyag-emanáció (CO, NOx) ezeknél a legalacsonyabb. 
Ezredrésze annak, amennyit a leggyakrabban használt fafűtéses kony-
hakályhák kibocsátanak, kevesebb mint egytizede, amit a modern 
konyhakályhák gázégői a konyhák zárt levegőjébe kibocsátanak. A 
tüzelőanyag, a földgáz-fogyasztás is ennél a rendszernél a legalacso-
nyabb, ezért a széndioxid-kibocsátás is. Az előnyeik alapján terjedtek 
el számos országban, akik felszerelték, meggyőződtek erről... Javas-
lom az okoskodóknak, hogy jobban tájékozódjanak a jelenségekről, és 
konkrét mérések alapján fontoskodjanak. A mérőkészülékeket Romá-
niában is forgalmazzák, és nem drágák.
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 4,6605
 Dollár 4,1120 
 100 forint 1,4403

Ma nappal Éjszaka

1° -5°

Időjárás

Medvééknél vendégség van.
Medvemama így szól a medvegye-
rekhez:
– Nem szégyelled magad? Mutat-
kozz be a vendégeknek!
Mire a medvegyerek:
– Bocs...

***

Szőke nő az Andrássy úton beugrik 
egy ott álló taxiba:

– Az Andrássy útra, legyen szíves!
– De hiszen már ott vagyunk, höl-
gyem!
– Hűűű! Ilyen gyorsan? Mennyivel 
tartozom?
– Semmivel!
– Hűűű, de olcsó!

***

– Miről lehet felismerni a repülő nyulat?
– Sast visz a hátán.

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.

KILÁTÁSOK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR




