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#vélemények #hírek

2018. NOVEMBER 16–18., PÉNTEK–VASÁRNAP

KÖNCZEY ELEMÉR: ARCULATVÁLTÁS

Valutaváltó

Időjárás

Humorest
Gyergyóban

Holnap
Ma nappal hajnalban

Euró
4.6635
Dollár 4.1283
100forint1,4462

• RÖVIDEN

2° -5°

Világ körüli Erdély turné című
produkciójukat mutatják be a
gyergyószentmiklósi művelődési
ház színháztermében a Showder
Klub humoristái, Felméri Péter
és a Szomszédnéni Produkciós
Iroda tagjai vasárnap, november 18-án, 18 órától. „Mindig is
szerettünk volna egy világ körüli
turnét, és mivel a világ közepe
Erdélyben van, érdemes ott kezdenünk” – mondja Bálint Ferenc,
az egyik „szomszédnéni”.

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.

Férfiak zarándoklata

Az olvasó véleménye

Férfiaknak, férjeknek, édes-

Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek apáknak szervez zarándoklatot
közölhetõnyelveníródtak,személyiségijogokatnemsértenek,aköz
a Bekecs-tetőre a gyergyószentfigyelméreérdemesek.Szerkesztõségünknemvállalfelelõsségetaz
miklósi Szent Miklós plébánia
üzenetek tartalmáért,aküldõktelefonszámaitnemjegyezzük.

Lottó

Vicc

Az állatkert igazgatója büszkén
mutogatja a vendégeknek a közös
ketrecbe zárt nyulat és oroszlánt.
– Íme egy szép példa a konszenzusra.
– Csodálatos! És tényleg nincs
velük semmi gond?
– Az oroszlánnal semmi, de a nyulat időnként cserélni kell.
TEMPLOMI
KÖNYÖRGÉS
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PLÉD

1
RÉGI
RÁDIÓMÁRKA
VALÓ

BECÉZETT
ERIKA
LUXEMBURG,
OMÁNI,
MAGYAR
ELLENBEN

6/49 28 7 48 14 22 17

44 1 6 2 7 4
5/40 9 23 36 16 10 35
0 1 8 1 6 5
Super Noroc
JOKER 24 20 4 25 39 3
Noroc Plus
7 7 5 7 1 3
Noroc

Ho-ho nagy horgász...
Hajnalban felkel a megszálott horgász. A
felesége így szól hozzá:
– Ne menj, kint esik az eső, viharos a szél.
De a horgász csak összepakol, fogja a botjait, és elindul. Kint ő is észreveszi milyen
rossz idő van, ezért visszamegy. Csöndben levetkőzik, visszabújik az ágyba, és
csak annyit mormog:
– Pokoli az idő!
Erre a felesége:
– Tudom, drágám, ... (poén a rejtvényben)
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Bilibók Károly
Én külön választanám az orvosok munkaidejét másokétól. A kórházakban
ügyeletek vannak, nem könnyű kb. 30 órát dolgozni.
Ismeretlen
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
VÉLEMÉNY
– Abból a nyolcból.

Guy Verhofstadt, aki az utóbbi időkben az Európai Parlament főszereplőinek egyike,
2009 óta a Liberálisok és Demokraták frakcióvezetője az EP-ben. Máskülönben belga
állampolgár, és hazája miniszterelnöke volt 1999 és 2008 között. A Spinelli-csoport
egyik zászlóvivője, akik a föderalizmust és az európai nemzetállamok megszűnésének
elősegítését tűzték ki célul, természetesen – mint pártja megnevezése is mutatja –
abszolút demokratikus módon, tehát senki se szóljon bele machinációjukba. Olyan
nagy elődje van mint pl. Daniel Cohn-Bendit, aki többek közt a nagy 68-as francia ifjúsági megmozdulásokat vezényelte, és pedofil beütésekkel büszkélkedhetett – amit
ő maga árult el –, mert mint ,,óvó” bácsi előszeretettel simogatta a rábízott gyerekeket.
Emberünket gyakran elragadja a hév, ha Magyarországról van szó – és főleg annak
kormányfőjéről –, és akkor szétfröcsköli az egész hallgatóságot, a körülötte lévő
epigonok fejére pedig mannaként hull vissza szavainak cseppfolyóssá vált váladéka, csodáló környezete meg mohón issza gyűlölettel teli szavait, mert olyankor más
vélemény szóba sem jöhet. 2018. október 18-án éppen a 168 órának – kinek másnak –
adott interjújában sem fogja vissza magát, és a néppárti választások előtt azt javasolja: ,,Elhatárolódni Orbántól, és oda küldeni, ahova tartozik: a politika trágyadombjára,
az új, populista barátaival együtt”. Íme egy gyöngyszem a végsőkig toleráns liberális
kirakatbanda szótárából, amely elokvensen jelzi politikai küldetésüket. Természetesen az idő nagy ítész, és majd eldönti, hogy ki fog majd a trágyadombra kerülni, és az
előbbi váteszi magas röptű gondolata sem teljesült a néppárti választásokon. Valahol
viszont megértéssel vagyok ezen kifordított ember láttán, mert valószínűleg állandó
lelki gyötrelme lehet minden ősbelgának, hiszen a 19. század végén ők hajtották végre
a történelem egyik legnagyobb népirtását, ahol egyes számítások szerint több mint 10
millió kongói állampolgár lelte halálát, és sok más millió örökre megcsonkított maradt.
Történt ugyanis, hogy miután Európa nagyhatalmai – Franciaország, Anglia, Spanyolország stb. – megvetették lábukat a világ gyarmatain, megkezdődött Afrika, mint
földrész, újabb felosztása. Ebből már II. Lipót, a mohó belga király sem maradhatott ki,
és megkezdte Kongó elfoglalását, amit aztán sátáni módon kirabolt, pusztaságot és
hatalmas fizikai és lelki szenvedést hagyva hátra. Ez még azért is érdekes, mert éppen
abban az időben még Marx is Németalföldön tartózkodott, majd Engels is csapódott
hozzá, megalkotván a proletariátus felsőbbrendűségének téziseit. Ezért van az, hogy a
belga társadalom mindig keresi az elterelő témákat, fátylat terítve a leírt szenvedések
emlékére, pedig néhai Lovas István már 2015. május 15-én levelet írt a kongresszushoz: ,,Javaslat a 10 milliós kongói népirtás kötelező tanítására”. Vajon hogy aránylik a
6 millió a 10 millióhoz? Persze nem történt semmi, és mindig jobb másra mutogatni,
mert addig is az én nagy vétkem a háttérbe szorul. Így mivel a magyarok soha nem
gyarmatosítottak, csak az ősi jussot védték, mégis országrablással büntették, jobb
mindig őket terítéken tartani, mint ahogy Ady írja az ős Kaján című versében: ,,Uram,
az én rögöm magyar rög, /Meddő, kisajtolt. Mit akar /A te nagy, mámor - biztatásod? /
Mit ér a bor- és véráldomás? / Mit ér az ember, ha magyar?”/ Tisztelettel
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Romániában, tisztelet a kivételnek, de sok sofőr ralizik az utakon,
kész életveszély, ahogyan vezetnek, úgy számukra mint a gyalogos
közlekedőkre!
Ismeretlen
Véleményét elküldheti

0726-720418

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

szombaton, november 17-én.
Szovátáig autóbusszal, onnan
gyalogosan teszik meg az utat
a résztvevők. A Bekecs-tetőn
szentmise lesz. Ezt követően
Szovátára térnek vissza a
zarándokok, ahonnan autóbuszszal Kelmentelkére utaznak, és
egy borkóstolóval egybekötött
vacsorán vesznek részt. A zarándoklat lelki vezetője: György
Balázs. Érdeklődni, jelentkezni a
0742–702309-es telefonszámon
lehet, Magyari-Vass Istvánnál.

Daganatos betegek
támogató csoportja

Támogató csoport indul daganatos betegek számára Gyergyószentmiklóson, a Gyulafehérvári
Caritas szervezésében. A csoportba várják a gyergyószentmiklósi és környékbeli települések daganatos betegeit minden
hónap második és negyedik
csütörtökén. Az első csoporttalálkozásra november 22-én
kerül sor 17 és 19 óra között a
Gyulafehérvári Caritas otthoni
betegápolási szolgálatának gyergyószentmiklósi székhelyén,
a Kossuth Lajos utca 31. szám
alatt. Érdeklődni és bejelentkezni
András Ildikónál lehet a 0732830059-es telefonszámon.

Várják a jelöléseket
Idén is átadja Gyergyószentmiklós önkormányzata a Pro Urbe
és Díszpolgár kitüntetéseket,
melyeket olyan személyek
kaphatnak meg, akik példaértékű közösség- és városépítő
tevékenységgel tesznek/tettek
Gyergyószentmiklósért. Az arra
érdemes személyek jelölésének
határideje november 23., 14 óra.
A javaslatokhoz csatolni kell a
jelölt személy fényképét, életrajzát, egy méltató kísérőlevelet,
amelyből kiderül, miért tartják
érdemesnek a díjra, valamint
legalább 50 támogatói aláírást.
Az ehhez szükséges jelölési
ívek átvehetők a polgármesteri
hivatal ügyfélfogadójában. Az
elismerések odaítéléséről a képviselő-testület zárt körben dönt.

