
A nyereményjátékról
 A Székelyhon napilap nyereményakciójáról bővebb információ a www.
szekelyhon.ro/fonyeremeny oldalon található, érdeklődni lehet továbbá 
a 0040 726 719 962-es telefonszámon vagy az elofizetes@szekelyhon.
ro e-mail-címen. A féléves előfizetés ára 210 lej, az egyéves megrendelés 
420 lej. Előfizetni az ügyfélszolgálatokon kedden 16 óráig, online a fenti 
honlapon keresztül éjfélig lehet. A vadonatúj Toyota Corolla személyautót, 
a fűnyíró traktort, valamint a páros szovátai wellnesshétvégét december 
13-án, pénteken sorsoljuk ki Székelyudvarhelyen.

Már nincs sok hátra a fődíjunk 
kisorsolásáig
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Hamarosan sorsolunk
Kedden 16 óráig, illetve online éjfélig még elő lehet fizetni
• Holnap az utolsó nap,
hogy bekapcsolódjanak
a Székelyhon napilap
nagyszabású nyere-
ményjátékába. Ügyfél-
szolgálatainknál kedden
16 óráig, online azon-
ban egészen éjfélig elő
lehet fizetni és egyúttal
esélyt kapni arra, hogy
megnyerjék díjaink
egyikét: a Toyota Corolla
személyautót, a fűnyíró
traktort vagy a páros
wellnesshétvégét.
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L apozni főnyeremény! elneve-
zésű kampányunk során nem-
csak az volt a célunk, hogy az 

eddigi olvasóknak lehetőséget adjunk 
a nyerésre, hanem az értékes díjakkal 
új olvasókat is szerettünk volna „be-
vonzani” – hangzott el a székelyud-
varhelyi Príma Rádió műsorában, 
amelynek meghívottja volt Fleisz 
Emőke, lapkiadónk marketingigaz-
gatója, valamint Szőke László tarta-
lomfejlesztési igazgató. A rádióbeszél-
getés apropóját az adta, hogy holnap 
zárul a Székelyhon nyereményjátéka.

A sorsolás menete

„Most már nem lehet totojázni, az 
utolsó órákban vagyunk. Akik részt 
vennének a nyereményjátékunkban, 
kedden 16 óráig az ügyfélszolgálata-
inknál, illetve online a www.szekely-
hon.ro/fonyeremeny oldalon kedden 
éjfélig fi zethetnek elő a Székelyhon 
napilapra. Ezután képletesen lezár-
juk az urnákat, ami a gyakorlatban 
úgy fog történni, hogy a rendsze-
rünkből generálunk egy listát, ame-
lyen szerepel az összes előfi zetőnk 
neve. Azoknak, akik egy évre fi zettek 
elő, a nevüket megháromszorozzuk, 
így tudjuk biztosítani, hogy három-
szoros esélyük legyen. A neveket ez-
után cetlikre nyomtatjuk, amelyek az 
urnába kerülnek” – részletezte a sor-
solásra való előkészítés módját Fleisz 
Emőke. A sorsolást, mint többször is 

írtuk, december 13-án, pénteken tart-
juk Székelyudvarhelyen, közjegyző 
jelenlétében.

Legyenek elérhetők

További fontos tudnivaló, hogy mi-
előtt a nyertes nevét közölnénk, azt 
egy érvényesítési, közjegyzői hite-
lesítési folyamat előzi meg. „A sza-
bályzat értelmében amikor kihúz-
zuk a cetliket, nem tudhatjuk előre, 
hogy mennyi időbe telik, amíg elér-
jük a nyerteseket, akiknek ráadásul 
igazolniuk kell a személyazonossá-
gukat, tudnunk kell, hogy romániai 
lakosok, 18 év fölöttiek, és nem ro-
konai az alkalmazottainknak vagy 
bedolgozóinknak” – magyarázta 
a marketingigazgató. Hozzátette, 
fontos, hogy a nyertesek elérhetők 
legyenek telefonon, ugyanis ha kol-
légáink hét napon belül nem tudják 
felvenni velük a kapcsolatot, akkor 
a tartalékba kihúzott szelvényt nyil-
vánítják győztesnek.

Ismerjék meg a napilapot

Szőke László tartalomfejlesztési 
igazgató arról beszélt, hogy az, aki 
hat hónapra vagy egy évre megren-
deli a Székelyhon napilapot, azon 
túl, hogy akár értékes nyereménnyel 

gazdagodik, ad magának egy esélyt 
arra, hogy megismerje a nemrég 
létrejött székelyföldi napilapot. La-
punk ugyanis annyiban változott, 
hogy a sok helyi tartalom mellett 
számos szintetizáló, összehasonlí-
tó anyag is bekerül nap mint nap. 
Szőke hangsúlyozta, a helyi lapjaink 
összevonásakor az is a célok között 
szerepelt, hogy közelítsék a törté-
nelmi régiókat, a székely székeket, 
hogy „átnézzenek egymás kertjébe”. 
„Nincs azzal baj, ha másokra is fi -
gyelünk, mert így hozzájuk képest 
is meg tudjuk fogalmazni, hogy mit 
csinálunk jobban vagy rosszabbul” 
– jegyezte meg, hozzátéve, hogy el-
jön az az idő, amikor megszokják
ezt az olvasók, hiszen Székelyföld
régiói előbb-utóbb rákényszerülnek, 
hogy együttműködjenek, legyen sz ó
akár turizmusról, akár gazdasági
vagy egyéb területről. Szőke László
szerint a nyereményjáték fontos ho-
zadéka számunkra, hogy olyan po-
tenciális olvasókat is megszólítsunk, 
akik eddig nem hallottak a Székely-
hon napilapról, nem követték az új-
ságot. „Ha olvassák a lapot legalább
egy fél évig, akkor akár kritikát is
megfogalmazhatnak, amit szívesen
veszünk” – fogalmazott.

Jövőbeli elképzelések

A tartalomfejlesztési igazgató ugyan-
akkor a rádióműsorban néhány jö-
vőbeli elképzelést is megosztott a 
hallgatókkal. Mint mondta, a jövőben 
a mobilapplikációs megoldások felé 
nyitnánk azok számára, akik az új 
eszközöket (okostelefon, táblagép) 
használják. „Ezt nem úgy kell elkép-
zelni, hogy a nyomtatott Székelyhon 
napilapot feltöltjük a mobil appliká-
cióra, hanem új, kombinált tartalmak 

kerülnének fel, amelyeket különböző 
szolgáltatásokkal bővítenénk” – osz-
totta meg. A napilap kapcsán elmond-
ta, továbbra is cél, hogy összehason-
lító, szintetizáló anyagaink legyenek, 
ugyanakkor szeretnék, ha több vé-
leményanyag jelenne meg. „Jó lesz 
annak, aki a Székelyhon napilapot 
olvassa, ha másért nem, azért, hogy 
tudja, mit nem akar olvasni” – zárta 
a beszélgetést Szőke László.

Székes Károly 
a meghívott
Hétfőn 17.10 órától a Maros-
vásárhelyi TVR Sípszó után 
című műsorának meghívottja 
Székes Károly. A Marosvásár-
helyi Városi Sportklub (CSM) 
labdarúgóedzőjével Szucher 
Ervin a női csapat nehéz őszi 
idényéről beszélget.

Művészeti kiállítás
Hétfőn 16 órakor az orvosok, 
egészségügyi dolgozók hagyo-
mányos közös kiállítását nyitják 
meg Marosvásárhelyen, az egye-
temi napok keretében. Helyszín: 
MOGYE, főépület, I. emelet.

A nép ellensége
Henrik Ibsen A nép ellensége 
című színművét Keresztes Attila 
rendezésében vitte színre a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata. Az előa-
dást decemberben két alkalom-
mal is játsszák. A 14 éven felüli-
eknek ajánlott, román felirattal 
követhető elő adás hétfőn és 
szerdán este 7 órától tekinthető 
meg a Nemzeti Színház nagyter-
mében. Jegyek a marosvásárhe-
lyi Kultúrpalota jegyirodájában, 
a színház jegypénztárában vagy 
a www.biletmaster.ro honlapon 
vásárolhatók. A történet kiin-
dulópontja egy rendőrségi hír, 
ebből írta meg Ibsen a polipként 
mindent megfojtó korrupció drá-
máját. Egy norvég kisváros leg-
főbb bevételi forrása és egyben 
sokak megélhetésének záloga a 
helyi gyógyvíz. A polgármester 
testvére, Dr. Stockmann azonban 
felfedezi, hogy a gyógyulni 
vágyókat súlyos fertőzésveszély 
fenyegeti, a gyógyforrások vize 
mérgezett.
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