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Ne is kérdezze senki, hogy mi az az idő, csak azt tudjuk, hogy egyre 
gyorsabban telik, repül, vagy inkább száguld. Néha vannak benne 
meghitt és bensőséges percek, órák, talán még évek is, de rohaná-
sa kezdetben az élet felé lendít bennünket, majd a semmibe taszít. 
Persze, aki várakozik, annak nagyon lassan múlik, akinek öröme van, 
ott tovasuhan úgy, mint maga az élet, aki velünk indult, de lassan, 
mint a régi, halk szavú barátok, egyszer csak lemarad. Ilyen gondola-
tok cikáznak bennem most, mikor az adventi gyertyák halk sercegése 
mellett elmélkedem, az aláfestést pedig Brahms Ave Maria című műve 
biztosítja, amelyet az egyik gyermekkórus szolgáltat. Igen, most már 
2018. éve, hogy a keresztény egyház tanítása szerint eljön a várakozás 
ideje, de ugyanakkor magunkba tudunk fordulni, önvizsgálatot tartani, 
és megpróbáljuk a felszínre hozni a bennünk rejlő szeretetet embertár-
saink, de a minket körülvevő világ iránt is. Már a természet is magára 
húzta az ártatlanság takaróját, fehér lepelbe öltözött, eltakarva így az 
ember okozta csúnya sebeit, de barátságot árasztva maga körül. Ez 
így jó, mert néha visszaálmodjuk gyermekkorunk felemelő pillanatait, 
amikor még hittünk az „angyalka” jövetelében, habár már akkor is sok 
helyen a télapó járkált. Most már a hamis gyöngyök világát éljük, és 
sok helyen vásári forgatagnak nevezzük az egész advent személyes, 
bensőséges és keresztényi mivoltát. Sajnos és fájdalmas, hogy ma 
éppen a kereszténység a világ legüldözöttebb vallása, és meglátásom 
szerint ezért a világ, de különösen Európa vezetői még tesznek is (sőt!), 
hogy így legyen. Ma, amikor a sétálótereket betontömbökkel vesszük 
körül, géppisztolyos rendőrök és tankok hada vigyázza a rendet, 
senkinek nem lehet egy meghitt adventi pillanata. És akkor ott van 
Strasbourg, és már sokadszorra európai vezetőink a merénylet szín-
helyén meggyújtják álságos gyertyáikat, elhozzák a hamis virágaikat, 
valamint plüssmacijaikat, és esküsznek, hogy mindent megtesznek az 
újabb merénylet elhárításáért, de gyorsan visszatakarodnak a karhat-
alommal védett bunkerjaikba, és már szavazzák is meg az újabb sáska-
járás megszervezését, segítését. És mindenkit elítélnek, ha valakinek 
ellenvetése van, valamint eldöntik, hogy Ahmedet szabadlábra kell 
helyezni, a börtönt pedig – ahol már jó feltételek vannak – kártérítés 
megfizetésére ítélik. Máshol – Budapesten – magát filantrópnak 
hazudott csőcselék éppen a köz karácsonyfáját, valamint az árva 
gyerekeknek előkészített szánkókat ajánlja felgyújtásra, a flaszteren 
hagyott üzenet pedig még ördögibb: „Kötelet nekik”. Eltorzult arcú 
kunbélákat és szamuelyket lehetett látni keresztényellenességük ze-
nitjén, amint üvöltik, „gyújtsd fel a jászolt!” „Elértük, mit ajkam előre 
mondott,/ ahol meglátod a keserű népet,/ a sok gonoszt s eszeveszett 
bolondot”. Ezek Robespierre és Marat a liberté, égalité, fraternité fals 
ideológiájának méltó utódai. De mindemellett még úgy látom, hogy 
a Nyílt Társadalom gyümölcsei is beértek, és civil jogvédő aktivistái 
hatványozottabban veszélyesebbek, mint az elvetemült terrorista. 
Szégyen! De mivel az idő múlásával kezdtem, hát az megállíthatatlan, 
a múlt emlék, a jövő titok, a jelen pedig ajándék. Hiába próbálom kérni 
Eric Knight-tal „...néha kifulladok egy kicsit, és olyankor szeretném 
azt mondani, hogy állj... csak egy pillanatra... csak egy percre állítsuk 
meg, kérem, a világot... csak addig, míg hozzászokom egy kicsit, hogy 
ott legyek, ahol vagyok”. Nem lehet! Ezért minden kedves olvasónak, 
akik követték nem éppen magasröptű szösszeneteimet, akik személy-
esen vagy közvetve bátorítottak, áldott karácsonyi ünnepeket és siker-
ekben gazdag, boldog új évet kívánok. Majd 2019-ben! Tisztelettel,
Bilibók Károly

Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek 
kö zöl he tõ nyel ven íród tak, sze mé lyi sé gi jo go kat nem sér te nek, a köz 
fi gyel mé re ér de me sek. Szer kesz tõ sé günk nem vál lal fe le lõs sé get az 
üzenetek tar tal má ért, a kül dõk te le fon szá ma it nem je gyez zük.
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– Az a gyanúm, hogy a feleségem 
megcsal.
– Miből gondolod?
– Ma reggel azzal jött haza, hogy 
a barátnőjénél, Zsuzsánál aludt.
– Na és?
– Az lehetetlen.
– Miért?
– ... (poén a rejtvényben)

Az lehetetlen

Valutaváltó

Euró       4,6598
Dollár      4,0610
100 forint 1,4478 

Egyesült kórusok 
előadása
Rendhagyó módon, ezúttal nem 
egymás után lépnek fel, hanem 
egyhangon, egyesülve énekel 
az idei karácsonyi koncerten 
Gyergyószentmiklós három 
kórusa. A Szent Miklós-templom-
ban, december 26-án 16 órától A 
Domokos Pál Péter Női Kórus, az 
Ipartestület Férfikara, és a Szent 
Miklós Kamaraegyüttes közös 
koncertje lesz hallható.

Fúvósok a Szent 
József-templomban
Hagyomány már, hogy a Gyer-
gyószentmiklósi Fúvószenekar 
is évzáró koncerttel búcsúztat-
ja az esztendőt. Idén a fúvósok 
december 25-én 18 órára 
hívják a közönséget a felszegi 
Munkás Szent József-temp-
lomba, hogy együtt, zenével 
adjanak hálát az eltelt évért, 
és köszöntsék a jövőt.

Band’Ora koncert 
A Band’Ora zenekar a gyergyó-
alfalvi kisiskolás gyerekekből 
álló kórussal együtt szeretné 
megosztani a hallgatósággal a 
Megváltó születésének örömhí-
rét. Az együttes karácsonyi előa-
dására december 26-án, 19 órától 
kerül sor a gyergyóalfalvi Petőfi 
Sándor Művelődési Házban.

Szabadtéri fotókiállí-
tás és kézműves vásár
December 23 -án először szer-
veznek karácsonyi kézműves 
vásárt Szárhegyen. A falu lakói 
itt megismerhetik egymás ter-
mékeit, és vásárolhatnak is egy-
mástól, de persze, a vendégeket 
is szívesen látják. A gyerekeknek 
12 órától kézműves foglalkozást 
tartanak, a felnőttek pedig kü-
lönleges mézeket kóstolhatnak. 
A vásár keretében rendezik meg 
Lukács Géza „Szárhegy szép” 
című szabadtéri fotókiállítását. A 
fotók megtekinthetők a község-
háza előtti téren.

Karácsonyi koncert 
Idén is szépnek ígérkezik a 
december 25-én, 18.30-kor a 
szárhegyi kultúrházban fel-
csendülő koncert, itt a Bethlen 
Gábor Általános Iskola kórusa és 
zenekara, a Cika Hagyományőrző 
Csoport, a Kájoni János Kórus és 
ifj. Csibi András fog fellépni.

• RÖVIDEN

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.

Sudoku

0726-720418
e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Véleményét elküldheti

SZÖVEG NÉLKÜL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Tisztelt olvasóink, mivel 
december 25. és 26. mellett 
a kormány december 24-ét 
is hivatalos munkaszüneti 
nappá nyilvánította, ezért 
lapunk következő száma 
december 27-én, csütörtökön 
jelenik meg.

• LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA 
december
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