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Tollrajzok
Nagy Dalma Scratch – Toll-
rajzok szépiatussal című 
kiállítása a vár Kisbástyájá-
ban nyílik meg ma 18 órakor. 
A festészetet és grafikát is 
rendszeresen művelő textilmű-
vésznő tollrajzai január 31-ig 
tekinthetők meg.

Könyvbemutató
Ma 18 órakor a marosvásárhe-
lyi Bernády Házban a Mentor 
Könyvek Kiadó bemutatja 
Pál-Antal Sándor Marosvásár-
hely vízellátás-története című 
könyvét. A kiadványról és a 
témában végzett kutatásairól 
Káli Király István, a kötet szer-
kesztője beszélget a szerzővel.

Intő
Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács Maros megyei szerve-
zete a Magyar Állampolgárok 
Klubja keretében december 
18-án, kedden 17 órától évzáró 
könyvbemutatót tart a maros-
vásárhelyi Bolyai téri unitárius 
egyházközség Dersi János 
termében. Bemutatják Bogdán 
Mária Emese Intő című kötetét, 
mely hiánypótló kézikönyvként 
szolgál szülőknek, nevelőknek.

Karácsonyi 
hangverseny
Rendkívüli vokálszimfonikus 
karácsonyi hangverseny-
re várják a nagyérdeműt a 
Kultúrpalota nagytermébe 
december 19-én, szerdán 19 
órakor. Fellép a Marosvásárhe-
lyi Állami Filharmónia vegyes 
kara és szimfonikus zeneka-
ra, vezényel Cristian Sandu, 
fuvolán játszik Sándor Ágnes 
Klára. Műsoron Mendelsso-
hn-Bartholdy-, Mozart-, Bach-, 
Händel-, Franck-, Williams-, An-
derson-, A. Adam-, Pierpont-, 
Gruber-, Clydesdale-művek. A 
hangversenyre a 10-es számú 
bérletek érvényesek.

Főzőverseny 
nyolcadikosoknak
December 19-én, szerdán 
délelőtt 9 órai kezdettel a 
szászrégeni Lucian Blaga Mű-
szaki Középiskolában működő 
turisztika szak gasztronómiai 
versenyt hirdetett Kicsi a 
bors, de nyolcadikos! címen. A 
versenyen nyolcadikos diákok 
vehetnek részt, csoportonként 
ketten.

• RÖVIDEN 

Hopp, a sapkám!
A rendőr egy bűnözőt kísér át a bíróság-
ra. Hirtelen nagy szél támad, és elviszi a 
rendőr sapkáját. A gyanúsított ravaszul 
azt mondja:
– Őrmester úr! Megengedi, hogy a sap-
kája után fussak?
– Persze, hogy megszökjél, te kis ra-
vasz! – mondja a rendőr. Te csak maradj 
itt, ... (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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A lépcsőházakban lakóknak, földszinten vagy nem, mind vannak joga-
ik és kötelességeik. Az nem etikus, hogy valaki más után takarítson, 
már csak azért sem, mert mindenki egyenjogú adófizető. Nincs iskola 
és funkció általi megkülönböztetés, még akkor sem, ha valaki büszke-
ségét rá szeretné erőltetni egy lakóközösségre. Nekik még tanulniuk 
kell a társadalmi együttélést. De mivel év vége van, kell szólnunk az 
elszámolásról is, például a vízfogyasztás esetében. Egyes lépcsőhá-
zakban 30-100 köbméternyi túlfogyasztás van. Hát mégis, hová lesz 
a víz? Elfolyik a csövön, vízórán, csapokon keresztül. A kérdés, ki az, 
aki ezeket így kezeli, kikerülve a lakótársak jóindulatát, hallgatását? 
Hát mögött mindenki beszélget, csak éppen a szemébe nem mondják. 
Hát hogy, amikor vízórák vannak? – kérdezi a tettes. Azt nem mondja, 
hogy ha a vízórán nincs plomba, megfordítja, és máris visszafelé forog, 
így csökkenti a vízfogyasztás árát. A közmondás pedig azt mondja, a 
tolvaj tolvajt kiált. Megkérjük az illetékes szerveket, hogy a lakók bé-
kéjéért szervezzék meg a vízórák plombálását, hogy mindenki fizesse 
ki, amit elhasznál. A damil-ólom kombinációjú plombálás nem volt időt-
álló, mert vannak, akik az ólmot kitágították, a damilt kihúzták, majd 
visszadugták, megforgatva az órát. Megkérünk mindenkit, akik alkal-
mazzák ezt a módszert, hagyjanak fel vele, és mindenki csak a saját fo-
gyasztását fizesse. Az adminisztrátorok, bármennyire is szorgalmasak 
és következetesek, nem tudják a szakmailag furfangos módon átszerelt 
dolgokat ellenőrizni, és nem is ez a dolguk.
Ismeretlen 

Városszélen a nagy parkolókkal ellátott üzletekben vásárolni sokkal ké-
nyelmesebb, mint egy zsúfolt központban. Kosárba készen kitaszítasz 
bármit, nem cipekedsz, nem ütteted el magad, miért mennél a központ-
ba? Apróságot meg lehet venni a tömbházak között is. Buszmegállóban 
parkolni pofátlanság. Arra ne mondja senki, hogy igen, de hova tegyem 
az autót? Az nem annak van kijelölve, és kész. Sokan járnak gyalog, 
örüljön annak, hogy autója van, hagyja a másikat nyugodtan buszozni. 
Vészjelzővel állni, vagy gyalogátjáróra parkolni, amíg megissza a kávét 
valamelyik kocsma teraszán, szemtelenség.  Dolgozna a gyorspostás is, 
de nem tud az ilyenek miatt. Amit nem láttunk, hogy valaki rászólna a 
szabálytalankodóra, hogy ember, ne parkolj ide, mert a másik nem lát-
ja, hogy a bácsi-néni át akar menni az úton, és elütheti, és azok retteg-
ve leskelődnek az autók mögül, hogy normális a közeledő sofőr, vagy 
vágtató ideges? Ez a normális? Ragaszkodjunk a parkolókhoz, nagyon 
helyes, de akkor ne csináljunk csupán kényelemből még nagyobb ká-
oszt. Nem tud elmenni egy mentőautó, egy tűzoltóautó, mert rájátszunk 
még azért is, kényelemből, pofátlanságból. 
Ismeretlen

Én nem tudom felfogni, hogy mire jó ez a fafejűsködés a Községháza fel-
iratokkal és a zászlókkal. A polgármesteri hivatalban ismerniük kellene 
a vonatkozó jogszabályt. És ha szándékosan nem tartják be, akkor arra 
mit lehet mondani? Aztán mindenki tudja, hogy a végén úgyis bírósági 
végzés fogja kötelezni őket. Nem is szólnék semmit, ha a perlekedést, 
a büntetést és a helyreállítást is a saját zsebükből kellene kifizessék. 
Mert akkor már nem vitézkednének. 
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

Egy kanyarban beesik az árokba egy 
limuzin, az amerikai vezetője kiszáll, 
rágyújt egy szivarra, és így szól:
– A fenébe, egyheti keresetem 
odalett!
Két perccel később ugyanott beesik 
egy Mercedes, a német vezetője 
kiszáll, rágyújt egy Davidoffra és így 
szól:
– Egy havi keresetem veszett oda!
Kicsit később beesik a magyar is a 

Trabantjával, kiszáll, veri a fejét az 
aszfaltba, és iszonyatosan sír:
– Egy élet munkája! – mondja, mire 
az amerikai:
– Látja, ezért nem szabad drága 
autót venni!

***

Két pezsgőtabletta beszélget:
– Látom, ilyen jó társaságban köny-
nyen feloldódsz! 

Viccek

Sudoku

Valutaváltó

 Euró 4,6550
 Dollár 4,1067
 100 forint 1,4390
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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.

Nyerjen könyvet
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