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Péntekenként megjelenő fórum-oldalunkon egy-egy olvasónktól kapott régi képes-
lapot vagy fényképet mutatunk be. A lapokat vagy a fotót személyesen kell behozni 
a szerkesztőségbe, és a pár percig tartó szkennelés után visszaszolgáltatjuk tulajdo-
nosának. Kérjük, írják le röviden, mit kell tudni a behozott fotóról, képeslapról. Hol és 
mikor készült? Ki fényképezte, illetve ki adta ki? Mikor postázták?... stb. Főleg 1945 
előtti képeslapokat várunk.

Az Erőss Vilmos csíkszeredai amatőr helytörténész gyűjteményé-
ből származó, és az 1904-ben postázott tusnádfürdői képeslap-
ra felhasznált fénykép az 1883-ban épült Apor-bástyáról készült. 
Az országút és a fősétány közötti területen balról jobbra a követ-
kező épületeket láthatták a turisták: a híres Gyógycsarnok, a Len-
gyel villa, a Bors Villa, a Pascu Villa (1907-től az államosításig Adler 
Villa), Kristó Szálloda, a Kratochvill-ház, Künnle Villa, Csiszér Villa 
(az utóbbi három villa helyén ma park áll) és a Rezső-fürdő. A fősé-
tány előtt dr. Donogány Jakabné Györfy Anna tulajdonát képező An-
na Villa, az Emma Villa, mellette a félig lebontott volt Veress Villa lát-
ható. Az országút túlsó oldalán a kőből és téglából épült Három Hu-
szár Szálloda és vendéglő, balra a hozzátartozó régebb épült U ala-
kú faház, mellette Kelemen György faháza látható. Átlósan a fenyő-
fák sávja, az alacsonyabb helyen pedig a Csukás-tó. Az 1897-ben át-
adott vasútvonalon túli területen nem voltak épületek.

A ROVATOT SZERKESZTI: DOBOS LÁSZLÓ
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 Egyfajta szemlélet a CEU-ról

Gondolom, arra már mindenki rájött, hogy az 
a bizonyos Közép-európai Egyetem, amely Bu-
dapesten működik, csak egy jól álcázott para-
ván az „arab tavasz” előkészítéséhez, amely a 
Majdannal fog teljessé válni. Röviden erről a hír-
hedt CEU-ról csak annyit, hogy először Európá-
ban Prágában nyitotta meg kapuit, de ott ké-
rész életű volt, mert az akkori csehszlovák mi-
niszterelnök, Vaclav Klaus 1993-ban kirakta szű-
rét, amit 1994-ben az akkori magyar tanügy-
miniszter, Magyar Bálint hatalmas lehetőség-
nek tartott, és előkelő privilégiumok árán Buda-
pestre invitálta, megalkotva a lex CEU-t amelyre 
ma is előszeretettel hivatkoznak. Érdekes, akkor 
Klaus is a rendszerbe nem illeszkedő termék-
nek találta az egész egyetemi működést, amely 
számos hazai formációt hátrányba szorít, és ki-
emelt  módon azt se akarta, hogy Prága a ke-
let-európai térség szellemi központja legyen. De 
ma már Soros György multimilliárdos üzletem-
ber neve mindenütt felszínre kerül, ahol valami 
törvénytelenség történik, kezdve a fent említett 
eseményekkel, de ma leggyakrabban az ember-
csempész esetek borzolják a világot, és amely-
nek szálai szintén hozzá vezetnek. Most éppen 
a szicíliai nagyváros, Catania fontolgatja, hogy 
feljelenti, mert furcsa módon minden Líbiából 
elindult, „menekültekkel”  dugig tömött hajó ná-
luk köt ki, nem kis gondot okozva ezzel az ott la-
kóknak. És mit tanítanak? Én a naiv, azt gon-
doltam, hogy egy társadalom gazdasági fejlő-
déséhez általában műszaki képzettség szük-
séges, de azt hiszem, tévedtem, mert itt olyan 
diszciplínák vannak, mint: társadalmi nemek ta-
nulmánya, közpolitika, nacionalizmus-tanulmá-
nyok, és nem sorolom tovább, mert biztos ezen 
szakok szükségesek a társadalom szétverésé-
hez. A demonstráció kedvéért, íme egy szak-
dolgozat összegző része: „A queerelmélet a 
gendertanulmányok része, és a másság téma-
körével foglalkozik. A dolgozat többek között 
Lee Edelman, a queerelmélet kiemelkedő alak-
jának és Lukács György kommunista filozófus-
nak a téziseit veti össze”. Világos, ez a társada-
lom fejlődésének az alapja. És pár szó egy volt 
CEU hallgató – Felföldi Zoltán nyilatkozatából, 
amely a Magyar Hírlapban jelent meg: „magam 
az 1997-1998-as tanévben voltam a CEU hall-
gatója, politikatudományi szakon”. Kitér arra is, 
hogy magas szintű  szakoktatásban részesült, 
de viszont ez az egész meglehetősen ideológia-
vezérelt volt. A nyitottságra oly büszke káderek 
csak a szocialista-szabad demokrata kormány 
által támogatott lapokat ajánlották, de nem volt 
másképp az angolszász kiadványok esetében 
sem, és csak baloldali-liberális sajtót lehetett 
tanulmányozni. És a volt hallgató szerint ezen 
ideológia pestisként terjed tovább, beszivárog 
az egyszerű ember portájára is, háttérbe szo-
rítja a jobboldal által hirdetett  felelősségválla-
lás dogmáját . „Ez a csoportosulás pedig kőke-
ményen politizál. A vallott világnézetből követ-
kező konkrét cselekvéseket,  politikai akciókat 

kezdeményez és/vagy támogat. A más ideoló-
giai alapokon álló kormányokat pedig igyekszik 
megbuktatni – amint ezzel nálunk is próbálko-
zott” – fejezi be a volt hallgató. Tehát ezen elvek 
kétségbevonása miatt dühöng most a „demok-
ratikus értelmiségiek” hada, akik mint a civili-
záció letéteményesei disznóólat hagynak ma-
guk után, pontosan, mint migráns elődeik a Ke-
leti Pályaudvarnál. Azt is gondolom, hogy bizo-
nyos fokú frusztrációs hiányérzetük van, mert a 
rendfenntartók még akkor is emberségesen vi-
selkedtek, amikor nagyvonalúan nyálváladékkal 
jutalmazták, szemben 2006-al, amikor annyi is 
elég volt, ha valaki a téren volt. Természetesen 
mikor a „civil” szervezetek átláthatóságát pró-
bálta a törvény medrei közé terelni a kormány, 
az egyik LMP-s hozzászóló rögtön sárga csilla-
got emlegetett a parlamentben. Tehát a megkö-
zelítés már felfedi a dolgok lényegét, habár ad-
dig hangosan üvöltöztek a transzparencia hiá-
nya miatt. De náluk a demokrácia az, amit ők 
elfogadnak, és az ők törvényeik érvényesül-
nek. Azt normálisnak tartom és helyénvalónak 
találom, hogy van ellenvélemény is, de a kife-
jezésmódjuk és megnyilvánulásuk eléggé pri-
mitív. Megjegyzendő, hogy Amerikában hason-
ló törvény már 1938 óta létezik, és komolyan is 
veszik, egy magyar, enyhébb változat már an-
tiszemitizmust feltételez. És a Majdan az Uk-
rajnát jelenti. Miután sikerült 5 milliárd dollár-
ral szétverni a kormányt, egy Walzmann nevű 
egyént neveztek ki helytartónak, akit a benn-
szülöttek Porosenkónak hívnak, de alapjában 
véve egy internacionalista országvezetés van.  
Azóta lényegében polgárháború folyik, és az 
áldozatok száma mára már meghaladta a tíz-
ezer főt, és éppen a napokban kaptak újabb 
segélyt 1 milliárd dollár értékben. 
Nagyszombaton, amikor az egész keresztény 
világ gyászol, mert meghalt a Megváltó, ők síp-
pal, dobbal zavarták az emlékezőket, sőt még 
a nagyapáik munkahelyét is meggyalázták, hi-
szen az Andrássy úti ÁVÓ-s volt székházat – 
ma Terror Háza, amely ezen elemek gaztetteit 
mutatja be – vörös festékkel (milyennel más-
sal ?) összemázolták. Tehát magát az embe-
ri méltóságot feszítették keresztre. Felvetődik 
azonban egy újabb probléma, hiszen, mint ta-
pasztalták, rengeteg külföldi tüntető vett részt 
a demonstrációkon, főleg Záhonynál, és un. 
transznacionális tüntetések zajlottak, amely-
re Magyarországon nincs törvény, tehát, amit 
nem tiltanak, azt szabad. Vajon nemzetközi kí-
sérleti teleppé próbálják átalakítani az egész 
országot? Az meglehet, hogy én vagyok ki-
csinyes és hozzá nem értő, de vajon a mi ér-
dekképviseletünknek nincs véleménye, vagy 
most választások után vagyunk, és a követke-
ző egyezkedés már másokkal lesz? Vagy talán 
még remélik is?  Annyit azért tudok , hogy Jé-
zus meghalt, de három napra feltámadott, azt 
pedig Húsvét napján ünnepeltük meg, és lesz 
még feltámadás. Tisztelettel,

Bilibók Károly

Olvasóink képeslapjai

Válasz a kérdésre

Jó célt szolgáló tapstér

Tisztelt ismeretlen! A Csíki Hírlap április 20-i, csütörtöki számának 
sms-rovatában névtelenül  kérdést tesz fel a hatóságnak (bizonyára 
a Hargita Megyei Munkaügyi Felügyelőségre gondolt), és ugyanakkor 
választ is vár arra kérdésére, hogy ,,a munkaadó elküldheti-e  munká-
sait akkor, amikor akarja, és nem fizeti ki?”. Tisztelt ismeretlen! Nem 
hiszem, hogy az említett felügyelőség önt és az ön  panaszának hát-
terét nem ismerve – amelyet ráadásul névtelenül  fogalmaz meg – 
érdemi  választ tudna adni. Ez lehetetlen. Tisztelettel kérem, hogy a 
panasza hátterének  részletesebb tisztázása céljából, az ön által alá-
írt egyéni munkaszerződésével keresse  fel Csíkszeredában a Petőfi 
Sándor utca 8. szám alatt működő ingyenes jogszolgálatunkat. Tele-
fonszámunk: 0266-311836.

A Kárpát-medence legnagyobb ételszentelése kapcsán kívánom felhív-
ni az ott összegyűltek figyelmét, hogy ne feledkezzenek el egy Miatyánk 
imádságot elmondani annak az „eltévelyedett fekete báránynak” a lelki 
üdvéért, aki a csíkiaknak hagyta ezt a tágas teret, s nem is eledelszente-
lés-rendeltetéssel; de lám, a jó Isten lassan, de biztosan őrlő malmai ké-
pesek a rosszat is jóra fordítani. A jó Isten irgalmába vetett keresztény hi-
tetek indítson titeket egy fohászra. 

Veress Dávid

Argus

A Közép-európai Egyetem székháza Budapesten

e-mail-ben: csikihirlap@csiki-hirlap.ro

sms-ben: 0740–140401
Véleményét elküldheti: 

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidít-
ve, szerkesztve, illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem fel-
tétlenül értünk egyet.
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