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Nem látó bajnokok
Hétfőn 17.10-től a Marosvásár-
helyi TVR Sípszó után című mű-
sorának meghívottjai: Szántó 
Attila és Nagy Biró Ibolya, a Ma-
rosvásárhelyi Sakura SE nem 
látó parasportolói. A zsuzsitsu 
világbajnokkal, illetve országos 
aranyérmessel Szucher Ervin az 
élet megpróbáltatásairól és a 
sport szépségéről beszélget.

Tízéves 
az Erdély Tévé
Az elmúlt évtized legszebb 
pillanatait eleveníti fel decem-
ber 17-én, hétfőn 18 órakor a 
Kultúrpalota nagytermében 
kezdődő gálaműsoron az idén 
tízéves Erdélyi Magyar Televí-
zió. A belépés díjtalan.
 
Könyvbemutató 
a Deusban
December 17-én, hétfőn 18.30-
kor a marosvásárhelyi Deus 
Providebit Tanulmányi Házban 
mutatják be Incze Annamária 
Szárnyak és gyökerek című 
gyűjteményes verseskötetét. A 
rendezvény házigazdája Oláh 
Dénes főesperes, a kötetet Incze 
István és Ritziu Ilka Krisztina 
színművésznő mutatja be, közre-
működik a Tűzvarázs együttes.
 
Titán-karácsony
December 18-án, kedden 19 órá-
tól tartja hagyományos karácso-
nyi koncertjét a Titán együttes, 
az ünnepi koncert a szászrégeni 
Eugen Nicoară Művelődési 
Ház nagytermében lesz. A 15. 
születésnapját ünneplő együttes 
vendégei Kalapács József, Szabó 
Gyula Győző és Márton Fruzsina. 
Belépőket a művelődési ház 
jegypénztáránál lehet vásárolni 
munkanapokon délelőtt 9 és 
délután 5 óra között.
 
A Dance Art 
gálaműsora
A marosvásárhelyi Dance Art 
sporttáncklub év végi Jön a 
Mikulás! című gálaműsorára 
december 18-án, kedden 18 
órakor kerül sor a marosvásár-
helyi Kultúrpalotában. A műsor 
21 táncmomentumot foglal ma-
gában, fellép a klubhoz tartozó 
valamennyi korosztály, az orszá-
gos és nemzetközi versenyeken 
nyertes bajnokok, továbbá a B.B. 
Dance kerekesszékes csoport.
 
Gézengúz 
gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncház-
ba várja a gyermekeket. A játé-
kos néptánc- és népdaltanulásra 
szerdánként kerül sor 17 órától 
kisiskolások, 18 órától óvodások 
számára. Muzsikál Sinkó András 
és az Öves együttes. Helyszín: 
Studium Prospero Kulturális 
Központ, Forradalom utca 8. 
szám. Cserecipő szükséges.

• RÖVIDEN 

Az új főnök
Az újonnan kinevezett főnök, alighogy 
elhelyezkedett a szobájában, benyit hozzá 
egy fiatalember. Erre rögtön felkapja a 
telefont, és mondja:
– Hogyne, igazgató úr, kitűnően érzem 
magam önöknél.
– Jó, rendben, akkor este találkozunk. 
Viszontlátásra!
Leteszi a kagylót, majd a fiatalemberhez 
fordul:
– Nos, mit óhajt?
– ... (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!
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Cím:
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Több gyalogost is elgázoltak, nagyrészüket gyalogátkelőn – olvashat-
tuk a lapban. A gépjárművezető köteles helységekben 30, helységeken 
kívül 50 km/h alatti sebességgel közlekedni – rendelkezik a Közleke-
dési Törvénykönyv 123. Cikkében. A cikk alpontjaiban (összesen 10) fel 
vannak sorolva azok a forgalmi helyek, amelyekre ez vonatkozik, így a 
h) bekezdésben a gyalogátjárókra vonatkozó rendelkezés. Amikor ép-
pen átkelőben van a gyalogos az átjárón, vagy átkelni szándékozik, a 
járművezetőnek meg kell állnia és átkelési elsőbbséget adni annak. A 
sofőröknek még azt sem szabad elfeledni, hogy a sebességet igazíta-
ni kell az útviszonyokhoz úgy, hogy minden manővert biztonságosan 
lehessen végrehajtani. Egyszóval minden alkalommal – legyen vizes, 
sáros, latyakos, jeges stb. az útfelület – olyan sebességgel kell köze-
ledni a jelzett gyalogátkelőkhöz, hogy szükség esetén meg tudjunk 
állni a zebra előtt, és semmi esetre se üssük el az ott éppen átkelő-
ket. A gyalogos pedig – ha egyszer elhatározta – akkor határozottan 
és egyéb elfoglaltság nélkül (mobilozik, mesél stb.) figyelmesen keljen 
át az úttesten. Ajánlatos lenne minden iskolában – valamilyen szinten, 
akár elemistáknak is – oktatni a gyalogosokra vonatkozó közlekedési 
szabályokat és azok betartását. Valamelyik fölösleges tantárgy vagy 
annak valamelyik része helyett érdemes lenne beiktatni a tananyagba 
is. Egyébként a járdán is érdemes odafigyelni a közlekedésre. Láttam 
a neten olyan videót, amikor egy fiatal hölgyön – aki éppen mobilon 
telefonált – egyszerűen áthajtott, maga alá gyűrte egy, a járdára fel-
sodródott jármű, akik észrevették, félreugrottak, a figyelmetlen hölgy 
pedig az autó alá került. Amint láttuk, kettőn – gyalgos és autós – áll a 
dolog. Mindkettőnek be kell tartania a szabályokat! Nincs amiért sietni. 
Hová is sietünk? Befejezésül álljon itt Szádeczky-Kardos György: Nincs 
időd! versének idézete: „És ha est borul a késő mára,/ Készülni kell a 
számadásra,/ Mérlegre tenni egész élted,/Tettél-e jót, láttál-e szépet,/
És nincs más vágyad csupán ennyi:/ Nem rohanni, csak embernek len-
ni,/hiszen már látod a temetőt!/De most már késő!... Nincs időd!”
Köz-ügyes

Naponta írnak az újságok arról, hogy itt is, ott is leveszik a Községháza, 
Városháza feliratokat. Nem értem, miért? Talán cirill betűs feliratokat 
kellene használni, hogy Tanasă elvtárs agyához is eljusson ennek je-
lentése? Ha már magyarul nem megy, románul nincsen megfelelő fordí-
tásra alkalmas ábécé, vagy pedig gyenge a szókincsük? Ezek a feliratok 
nem az új demokrácia idején íródtak oda, hanem még a román állam 
megalakulása előtt. Ez lenne ez a híres és toleráns emberi méltóság 
a kisebbségekkel szemben? Amit állítólag ő maga kellene képviseljen, 
de kinek a megbízásából? Hogy akarja a román állam kormányozni hat 
hónapig az EU-t, ha engedi ilyen nacionalista, sovén társaság műkö-
dését? Ezért az állam is hibás, miért engedi? A kompetens személyek 
pedig hallgatnak.
Ismeretlen

Sokan ülnek úgy a volán mögé, hogy azelőtt szeszes italt ittak, és emi-
att a közúti balesetek sem maradnak el. Ez történik, ha boldog-boldog-
talannak jogosítványa van. Nem is értem, miért csodálkoznak ezen a 
tényen. Ez Románia, a lehetőségek országa.
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

Két szőke barátnő találkozik:
– Nagyon le vagy törve. Mi történt?
– Megcsalt az a szemétláda!
– Igen? Melyik?

***
A róka jön ki a diszkóból összever-
ve, találkozik a farkassal.
– Róka, ki bántott? Majd én meg-
verem.
– A medve.
– Ja, az szar ügy...

Viccek

Sudoku

Valutaváltó

 Euró 4,6540
 Dollár 4,1197
 100 forint 1,4376

Ma nappal Éjszaka

2° -1°

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.

5/40 4   30   33   19   28   2

JOKER 43   31   22   9   23   +   7

Noroc Plus 468064

Super Noroc 612633

6/49 47   33   34   16   44   27

Noroc 7821668

Lottó

Nyerjen könyvet
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