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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.

Ma egy 78 évvel ezelőtt készült fényképet mutatunk be olvasó-
inknak. A csíkszeredai Korpos Tamás őrizte meg, az ő gyűjtemé-
nyéből származik a ma bemutatott régi fotográfia. A felvétel 1939. 
május 29-én készült, a fotó hátlapján olvasható pecsét szerint a 
Lőrincz Fotó műhelyében. A dokumentumértékű felvételen a ko-
rabeli fényképész a csíksomlyói búcsúra érkező gyergyószárhegyi 
keresztalját örökítette meg.
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Választási program

Mivel Nagy-Britanniában választási kampány 
folyik az előrehozott választások kapcsán, 
melyet a Brexittel indokolnak, minden párt 
igyekszik ígéreteivel a saját oldalára állítani 
a szavazókat, ezért természetes, hogy ezen 
politikai formációk mindegyike a mézes ma-
dzag elvének mámorító ízét próbálja a néppel 
megkóstoltatni. Ez helyén való dolog, minden 
ország hasonló módon cselekszik. De mintha 
Magyarországon már semmilyen program nem 
szükségeltetne (az a szlogen, hogy fizessenek 
a gazdagok, a Rákosi elvtárs idejében volt di-
vatos), csak egy cél létezik, éspedig a ,,diktá-
tor” leváltása minden áron. És miután Sorost 
tőzsdecápának nevezte – aki valóban az – ,és 
ezt maga a célszemély is elismeri, sőt büszke 
rá, és saját bevallása szerint nincs semmilyen 
lelkiismeretfurdalása egyes nemzeti fizetőesz-
közök bedöntése miatt (pl. 1992 angol font, 
,,fekete szerda”, amiért elfogatóparancsot adtak 
ki a angolok) még antiszemita is, amely dolog 
megbocsáthatatlan bárkinek a világon, kivétel, 
ha egymás közt tárgyalják az ,,ügyet” (lásd Ken-
de Péter – Majtényi László). 
Lényegében nem is kell semmilyen prog-
ram, mert 2002 után már mindenki tudja, mi 
következne, mindent lenyúlni ,,privatizációs” 
lepel alatt, utána a piac mindent megold, mert 
az állam rossz gazda – a legrosszabb (Bauer 
Tamás)-, és jöhet majd a csődmentő IMF-hi-
tel, amit majd a következő kormány fog újra 
törleszteni. És törleszti még azt a 60 milliárdot 
(OLAF-jelentés), amit a 4-es metrónál síboltak 
el, és azt a 18 milliárdot, amit Fletó Klárikája 
(Dobrev) üzletelt meg. Emlékszünk még, hogy 
Európa ,,izgult”, hogy majd Magyarország vagy 
Görögország fog hamarabb csődbe menni és pi-
acra kerülni, hogy majd bagóért fel lehessen vá-
sárolni? Sajnos ezt az ugatókampányt az utóbbi 
időben fokozta még egy magát nemzetinek valló 
párt is, akinek egyik nyakig biggyesztett szájú 
képviselője a stúdióban csak balhézni tudott, 
még egy elemi kérdést sem lehetett feltenni, 
mert már a levegőben lecsapta. Szégyen, hogy 
ide jutottak, és vakon teljesítik oligarcha gazdá-
juk (Simicska Lajos) kérelmeit. 
Na, de kampányolnak az Egyesült Királyság-
ban is, és itt egy érdekes témafelvetést láttam a 
Munkáspárt részéről, amely éppen a balliberáli-
sok 32 fogát rúgta ki. A Times kiszivárogtatta a 
párt 43 oldalas kiáltványát, amelynek lényege, 
hogy ,,A Munkáspárt visszatér az állami tulaj-
donhoz”.  A The Independent ezt még megfejelte 
azzal, hogy ,,Jeremy Corbyn újraállamosítaná a 
postaszolgálatot, és évi 6 milliárd fonttal növelné 
az egészségügyi kiadásokat”. Természetesen a 
program számos olyan területet sorol fel, amely 
nekünk, a szocializmusban szocializálódott nép-
nek nagyon ismerős, tandíjak, iskolai oktatás, 
állami vasutak stb., mert ezen szolgáltatások 
privatizálását ,,történelmi hibá”- nak nevezi. 
Mivel én a közgazdaságot csak ugatom, azt 
mégis furcsának találom, hogy a közelmúltban 
Kína – nem követve az oly sikeresnek tartott 
globalizációs trendet – átvette a világ gazdasági 

hatalmainak vezető helyét, több mint 800 millió 
embert emelt ki a nyomorból, és most éppen a 
Selyem út-programot próbálja újraindítani, ami-
ért megint kikelt magából a magyar ,,demok-
ratikus értékeket” képviselők hada, gondolom 
azért, hogy nehogy jobb legyen az országnak, 
mert valahogy az illiberális országok mintha 
előre törnének: Fülöp-szigetek, Szingapúr, stb. 
És ennek az államnak a gazdasági struktúrája 
egy kommunista alapra ráhúzott hibrid valami, 
de valahogy nem egészen globalista, az állam is 
jó gazda, és a magántőke felhalmozás is szigo-
rúan ellenőrzött. Megjegyzendő, hogy lénye-
gében 1972-től az amerikai bérek konstansok, 
tehát a törésvonal az elit és a középosztály 
között egyre jobban követi az olló nyílását. Úgy 
látszik, a nagytőke valószínűleg ráunt a széles 
tömegeknek jólétet biztosító New Dealre, és 
csendesen felrúgta az alkut. A növekvő piaci 
szabadság és az ezt kiszolgáló tényezők – tőke, 
munkaerő, stb. – valóban képesek a többletter-
melésre, de az elosztásba nem szólhatnak bele. 
Sőt, a munkaerő még zsarolhatóvá is válhat, 
hiszen a tőkebefektetőnek most már megvan a 
kiszervezési lehetősége, és gyakran él is ezzel 
a lehetőséggel. Lásd Trump kampánya. Tehát a 
korlátlan birtoklás szabadsága egyre magabiz-
tosabbá és felelőtlenebbé teszi a tőke haszon-
élvezőit, és igyekeznek minél jobban háttérbe 
szorítani az állam érdekeit, kikerülni az adó-
zás kötelezettségeit, és adóparadicsomokba 
menekíteni jövedelmüket, amely által nagyon 
sok állami kötelezettség fedezetlen marad, 
amit hitelből próbál előteremteni (FED). Ezért 
ma a legeladósodottabb ország pontosan 
Amerika. Gondolom mindezt egy szakmabe-
li jóval magasabb szinten tudja ecsetelni és 
olyan szinten, hogy én, a laikus mindent elhi-
szek, sőt még azt is bebizonyítja, hogy ha a 
zebra rendesen beáll a rács mögé, akkor lehet 
nyugodtan fehér lónak nézni. Itt most csak azt 
akartam láttatni, hogy még az ipari forrada-
lom kirobbantója is fontolgatja, hogy meg kell 
erősíteni az állam szerepét, mert ha nem, hiá-
ba vannak elvárásaink iránta. Természetesen 
a Munkáspárt még nem deklarálta hivatalo-
san álláspontját, de mikor legálisan is napvi-
lágra kerül, előfordulhat, hogy mindez Putyin 
sátáni műve, mert egy ideje ő van kinevezve a 
világ rosszának. Érdekes, hogy ezen gazdasági 
dogmák kidolgozásáért általában mindig valaki 
Nobel-díjat zsebelt be, egyet a kidolgozásáért, 
egyet pedig a tagadásáért. Mert mi más az, mi-
kor egyszer állítjuk és bizonyítjuk, hogy az állam 
kitűnő gazda, utána pedig mindezt tagadjuk. 
Azért gondolom, utóbbit akkor bizonygatjuk, 
mikor a megtermelt javakat le akarjuk nyúlni. 
Nekem viszont már rég fenntartásaim vannak 
ezekkel a díjakkal kapcsolatban is, mert úgy lá-
tom, hogy mindezt egy jól meghatározott kaszt 
osztogatja egymás között. Lásd irodalmi No-
bel-díj, béke Nobel-díj, és nem sorolom tovább. 
A Munkáspárt győzelmét nem tartom valószí-
nűnek, de az állam szerepét felértékelni a mai 
időkben bátor lépésnek tartom. Tisztelettel

Bilibók Károly

Olvasóink képeslapjai

Ne próbálják elhitelteleníteni...

Segítség nélkül nem megy

A Csíki Hírlap május 10-i, csütörtöki számának az Olvasó vélemé-
nye rovatában Orbán Albert a becsületes magyar neve vállalásával 
fogalmazta meg a kérdéseit a Bukaresti Rádió magyar adásának a 
Nap jegyzete műsorában elhangzottakkal kapcsolatosan. Nevek em-
legetése nélkül ugyan, de sérelmezte a gyakran szereplő  vélemény-
alkotók ítélkezéseit, minősítéseit, a nemzetben gondolkodó magyar  
kormány tagjainak a támadásait. Orbán Albert említett sérelmeivel, 
kérdéseivel kapcsolatosan a Csíki Hírlap május 11-i számának az 
Olvasó véleménye rovatában – a magyar szerkesztőség elérhetősé-
geit is megadva – magam is megfogalmaztam azon véleményemet, 
hogy az illetékes  szerkesztőségnek kell jelezni a jogos sérelmeket, 
s hogy a szerkesztőség  véleményére én is kíváncsi vagyok. A napok-
ban megkeresett egy csíkszeredai idős polgár, aki  megköszönte a 
segítő szándékomat, s aki többek nevében és név szerint is felsorol-
ta a Nap jegyzete rovatában megszólalók neveit. Szám szerint hetet, 
plusz a főszerkesztő nevét is. Jelezte, hogy főleg két személy támadó  
hangnemével nem értenek egyet. De szerintük az említett rovatban 
nemcsak a magyar kormányt szidják, de a székelyföldi magyar veze-
tőket is ilyen és olyan jelzőkkel próbálják megbélyegezni. Az idős pol-
gárnak megköszöntem a megkeresést, a bizalmat és a nevesítéseket 
is. Kérésére felvállaltam, hogy az észrevételeket eljuttatom a magyar 
adás szerkesztőségének és a magyar érdekvédelmi szervezet vezető-
inek is. Mielőtt viszont ezt megtenném, azelőtt felkérem a Bukaresti 
Rádió magyar adásának napi hallgatóit, hogy amennyiben az Orbán 
Albertéhez és a többek nevében is fogalmazó idős polgáréhoz hason-
ló  véleményük van, úgy azt mielőbb személyesen mondják el nekem 
is. Segítsenek, segítsünk, hogy a közpénzen működtetett Bukaresti 
Rádió magyar adása Nap jegyzete  rovatának minden megszólalója 
ezután jobban szolgálhassa honi magyarságunk ügyét, és ugyanak-
kor Brüsszelhez hasonlóan ne próbálja elhitelteleníteni, csorbítani a 
nemzetben gondolkodó magyar kormány becsületét se!

Kedves T. Domokos, meg akarom nyugtatni. Hogy fel-le tudja-
nak mászni az utasok a csíkszeredai vasútállomásra érkező vago-
nokra, „állítólag” megígérte a román kormány, a prefektus régeb-
bi ingázók és pünkösdi búcsúra járók, turisták kérésére, hogy a  
csíkszentsimoni Csíki Sörgyár dolgozói készítenek 20 db. létrát, igaz, 
sörös palackokból, csak legyen, aki elhozza. Meg vagyok győződve, 
hogy fog teljesülni, hisz teljesítette a román kormány által támoga-
tott Dan Tanasă utasításait is, pontosabban leszedette az összes, 
régi magyar világban készült épületek magyar feliratait, ugyanakkor 
leszedette a székely zászlókat is, mert sokaknak a szemük kikészült.  
Prefektus úr, vigyázzunk, ha újra idejön Dan Tanasă, mert ha meglátja 
a megyei rendőrség homlokzatán a kifakult román zászlókat, akkor 
azokat is leszedeti, csak azt nem lehet tudni, hogy azt EMNP-vel vagy 
az RMDSZ-szel veteti le vagy azokkal a rendőrökkel, akik a fehér ház 
előtt levették a székely zászlót. Kedves Domokos, mint 82 éves em-
ber, én sem tudok a vagonokra felmászni, csak ha segítenek, és iga-
zat adok annak a kollégának, aki szerint a vonatok részben azért nem 
rentabilisak, mert az emberek sorsával, kényelmével nem törődnek, 
csak a szenátorok, rendőrők fizetésének felemelésével.

Veress Dávid

Nagy Béla, aki csak úgy utazik vonattal, ha segítenek

Jeremy Corbyn. A vasutat és a postát is államosítaná a Munkáspárt 

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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