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• RÖVIDEN
Csomafalviak figyelmébe

1° -3°

Dr. Laczkó Csilla szülész-nőgyógyász szakorvos november 22-én 17 órától a Csomafalvi Anyák Klubja vendége.
A gyakori nőgyógyászati
panaszok és a szűrővizsgálatok fontossága címmel
tart előadást a szakember a
csomafalvi Napfény Szociális Központban. A belépés
ingyenes.

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.

A pedagógusokat várják
Utak találkozása – Lelki
töltekezés pedagógusoknak
címmel együtt gondolkodásAz olvasó véleménye
ra, lelki feltöltődésre hívja a
pedagógusokat a gyergyóAzo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek szentmiklósi Szent István
közölhetõnyelveníródtak,személyiségijogokatnemsértenek,aköz
plébánia november 23-án,
figyelméreérdemesek.Szerkesztõségünknemvállalfelelõsségetaz
pénteken. „Szeretettel várunk
üzenetek tartalmáért,aküldõktelefonszámaitnemjegyezzük.
minden olyan pedagógust,
aki nemcsak szellemileg, de
A százévnyi román uralom egy kudarc, számunkra pedig minőségi
lelkileg is szeretne töltődni,
visszaesés volt. Éppen ezért ne várják el tőlünk, hogy megünnepelhogy jobban jelen tudjon lenjük a torkunknak szorított kést. A mi hazánk ugyanis nem Románia,
ni a rábízottak számára” – áll
hanem a sokszínű Erdély. Mi a magyar társadalom részei vagyunk,
a meghívóban. A négyórásra
és nem a románé. Az anyaországunk Magyarország. Tehát sohasem
tervezett eseményt 16 órai
mondtunk le arról a jogunkról, hogy közösségben éljünk a többi
kezdéssel hirdetik. Helyszín:
magyarral, akiktől erőszakkal elválasztottak minket. Most azonban
a plébánia nagyterme.

Viccek
Csabika és Tomika az erdőben Tell Vilmosdit játszanak. Tomika fejére rátesznek egy
almát. Csabi lő, és kilövi Tomika bal szemét.
– Jaj, bocs, Tomika, nem akartam! Játszol még velem?
– Igen...
Kilövi a másik szemét is:
– Jaj, bocs, Tomika, nem akartam. Játszol még velem?
– Én szívesen játszanék, de a mama azt mondta, hogy ha besötétedik, menjek haza.
*
– Valaki ellopta a biológiaszertárból a csontvázat! – mondja a biológiatanár.
Pistike jelentkezik:
– Én nem tudom tanár úr, hogy ki volt, de tegnap a Mórickáéknál csontleves volt ebédre.
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Panasz
Az asszony panaszkodik az orvosánál:
– Doktor úr, segítsen rajtam! Nem tudom, mit tegyek, ugyanis a férjem állandóan beleszól a vezetésembe.
– Nyugodjon meg, asszonyom, a
legtöbb jogosítvánnyal rendelkező férj
ezt csinálja, ha felesége vezet.
– Csakhogy én nem ... (poén a rejtvényben)
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése:
FIATAL HÁZASOK
... a főzés érdekelne.

nem kell egy Trianon alapú magyarságsiratásba esnünk. Meg kell
értsük, hogy nem véletlen, hová születünk, hol élünk, hová tartozunk, milyen nyelven beszélünk, mit hiszünk, mire tesszük föl az
életünket. Nem véletlen, hogy milyen sors az, amit az embernek
végig kell küzdenie, amit vállalnia kell. Minden cselekedetünkkel
építjük, vagy pedig bontjuk annak a közösségnek a házát, amelyben
lakunk. Ma, amikor ismételten nemtelen nacionalista támadások
össztüzébe került nemzetünk, amikor minden szinten megalázzák,
sőt el akarják tüntetni nemzeti identitásunk szimbólumait, a legfontosabb a közösség egységének a kialakulása, a mindennemű
viszályok, nézeteltérések csökkentése, egymás tisztelete és az
alkotó munka megbecsülése. Kátyús, gödrös válaszút előtt állunk.
A román hatalmi gőzhenger tudatosan, felülről irányított tevékenységgel a három székely megye megsemmisítésére, a térképről
való letörlésére törekszik. Ennek az alaptalan, történelmietlen ostobaságnak csak úgy lehet ellenszegülni, ha felébredünk végre a dicső
múlt bódulatából, megszűnik a nosztalgikus álmodozás, a kábító
szavak varázsa, a melldöngetés, és ráébredünk a jelen halaszthatatlan valóságára. Megvalósítjuk az új erdélyi magyar egységet. Rab
nemzetnek van, öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás. Sokszor
nem elég csak a tüzet meggyújtani, a lángok erejét meg is kell tartani. A magyarokat nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem
köznapi, hasznos jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni, mert
csak így hozzuk ki egymásból a jót és nem a rosszat. Érezzük végre,
hogy minden magyar felelős minden magyarért, összetartozunk.
Igyekezzünk szebbé tenni életünket, építsünk egy kiszámítható,
szebb és biztonságosabb jövőt, de úgy, hogy újabb 100 év múlva is
itt Székelyföld legyen. Újabb 100 esztendő elteltével utódaink is itt
állhassanak meghatottan, emelkedett lélekkel és a boldog összetartozás tudatával, magyarul ünnepeljenek. Biztatásképpen mondom,
hogy Románia akkor már nem fog létezni. Ha nem térnek észhez,
Bukarest számára a nagy egyesülés évfordulója, a centenárium éve
a vég kezdete lesz. Meg kell teremteni a nemzet egységét mind a
lelkekben, mind a célokban, mind a cselekvésben! Hitet kell adni
mindenkinek, hitet a felemelkedésben! Higgyük el, hogy képesek
vagyunk rá! Higgyük el, hogy helyünk van a világon, hogy a magyarság – esze, becsülete és tehetsége révén – az emberiség közös
kincsét gyarapíthatja! Hogy mi kell ahhoz, hogy ez a hit, ez a vágy
valósággá váljon? Nem kell több, csak ami 1848 „12 pontjában” is
benne van. Idézem: „Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Egyenlőség, szabadság, testvériség!” Adja
az ég, mindnyájunk akarata és ereje, hogy ez így legyen. Ha ezt
együtt akarjuk, akkor van jövőnk, akkor: „A magyar név megint szép
lesz, Méltó régi nagyhíréhez/Mit rákentek a századok/Lemossuk a
gyalázatot!” Adja Isten, hogy így legyen!
Zsigmond Sándor

Véleményét elküldheti

0726-720418

e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Karácsonyi adománygyűjtés
Gyergyócsomafalva Polgármesteri Hivatala, a Napfény
Szociális Központ és a helyi
római katolikus plébánia
adománygyűjtést szervez
november 19. és december
14. között. Tartós élelmiszert,
karácsonyi édességet a
Napfény Szociális Központban várnak. December 2-án,
advent első vasárnapján a
templomi perselyezés során
begyűlt összegből szintén
tartós élelmiszert vásárolnak
az arra rászorulóknak.

Gyermekeknek gyűjt
a Vöröskereszt
A játékot termő fa megnevezéssel karitatív akciót hirdet
a Vöröskereszt gyergyószentmiklósi szervezete. Rászoruló
családok gyerekei számára
gyűjtenek játékokat, tanszereket. Az adakozni vágyók
november 24-én juttathatják
el felajánlásukat a város
központi parkjában kialakított gyűjtőpontra. Kérik
a kezdeményezésük iránt
érdeklődőket, hogy jó állapotú kellékeket adakozzanak,
olyanokat, amik valóban
hasznosak lehetnek az óvodás, kisiskolás korú megajándékozottaknak. „Csak
olyasmit, aminek önök is
örülnének gyermekszemmel”
– hívják fel a figyelmet. Az
akciót tehát november 24-én
tartják, Gyergyószentmiklós
főtéri parkjában. A kijelölt fa
alatt 9-től 17 óráig fogadják a
felajánlásokat. További információkkal a crr.gheorgheni@
gmail.com e-mail-címen vagy
a 0743–044567-es telefonszámon szolgálnak.

