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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.

László Antal csíkkarcfalvi lakos bocsátotta rendelkezésünk-
re a ma bemutatott emléklapot, amelyet azonos nevű édesapja 
kapott 1945-ben a gyimesfelsőloki 32. határvadász-zászlóalj-
nál teljesített katonai szolgálata elismeréseként. A Horthy-kori 
huszár obsit (katonai szolgálatból elbocsátó levél) kiadója Kincs 
Emil, Budapest, egyedüli terjesztője Lukács Ferenc fényképész, 
Szilasbalhásról. Az emléklapon Horthy Miklós kormányzó képe 
alatt olvasható: Katonai szolgálati időm emlékére, alatta látható 
egy lovas huszár, László Antal édesapját ábrázolja. Alján Papp-
Váry Elemérné Sziklay Szeréna a Trianoni békediktátum után írt 
Magyar Hiszekegy első szakasza olvasható: „Hiszek egy Istenben, 
hiszek egy hazában, hiszek egy Isten örök igazságában, hiszek 
Magyarország feltámadásában. Ámen.”. Négy sarkában pedig: 
„Magyarország nem volt, hanem lesz!, Csonka Magyarország 
nem ország, egész Magyarország mennyország! Nem, nem soha!, 
illetve Hazádnak rendületlenül, légy híve, ó magyar!” feliratok 
lathatóak. Mint László Antal elmesélte, a berámázott emléklapot a 
régi házuk elbontásakor, annak padlásán fedezte fel, és édesapja 
emlékére megőrizte. Az írnokként szolgáló fiatal katona a második 
világháborúban hadifogságba került, Franciaországban, szénbá-
nyákban dolgozott hadifogolyként. 1946-ban jött vissza a fogság-
ból Csíkkarcfalvára, ahol megnősült, két fia született. A hadifogsá-
ga idején a bányamunka során tüdőgyulladást kapott, amelynek 
következményeként az később elrákosodott, hosszas kórházi 
kezelés után, fiatalon, 40 éves korában hunyt el Csíkkarcfalván. 

BARABÁS HAJNAL
A ROVATOT SZERKESZTI: DOBOS LÁSZLÓ
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Túllövés
A nyár hevében – hatalmas kánikulában für-
dőző időjárás –, valamint a vízi világversenyek 
bűvkörében és a migránsválság fokozódó 
hírözönében egyszerűen elsikkadt a WWF Ma-
gyarország egy rövid közleménye, miszerint az 
idén az eddigi legkorábbi dátumra, augusztus 
2-ára esett a túlfogyasztás világnapja, vagyis 
az emberiség alig több mint hét hónap alatt 
elhasználta bolygónk egy évre elegendő erőfor-
rásait. Egy mondat erejéig azért megemlítem a 
magyarországi úszó világrendezvényt, amelyet 
a FINA elnöke, Julio C. Maglione a vizes sportok 
eddigi legjobb és legsikeresebb megvalósításá-
nak nevezett, de a magyar állampolgárok egy 
része alpári és utcaszéli nyelvezettel, magas 
fokú ellenszenvvel a sárba döngölt. Ezek a Ta-
nácsköztársaság vezetőinek az unokái, de erről 
majd később. Tehát mi ettől a dátumtól saját 
jövőnket éljük fel, legtöbben anélkül, hogy tudo-
mást vennénk róla, és év végéig fedezetlen hi-
telre fogyasztunk mindent: ivóvizet, élelmiszert, 
energiát, nyersanyagot és mindenféle szolgál-
tatást. Még ha az emberiség nem gyarapodna 
ilyen öngyilkos ütemben, a Föld termelése úgyis 
csökkenne az ember okozta különböző termé-
szeti sokkok hatására: széndioxid-kibocsátás, 
a termőföld elsivatagosodása, levegőszennye-
zés és főleg az ivóvíztartalékok drasztikus és 
egyszerre történő csökkenése. Tehát még a hét 
és félmilliárd létszámú lakosságot sem tudja 
már eltartani a bolygónk, hát még, ha belegon-
dolunk a világ jelenlegi demográfiai bombájába, 
mely öngyilkos ütemben ketyeg, és 2050-ben 
már létszámunkat tízmilliárd főben határozza 
meg. Ökológiai lábnyomunk után tehát illene 
végiggondolnunk a Föld biokapacitását, hiszen 
ez a jelképes nap minden évben ezután hama-
rabb jön el. Míg 1970-ben december 23-án, ma 
már látjuk, hogy egyre közeledik az év közepé-
hez, ami azt jelenti, hogy rövidesen két bolygóra 
lenne szükségünk. Itt természetesen egy átla-
gos fogyasztás értendő, hiszen, ha az amerikai 
fogyasztást vesszük alapul, akkor máris öt, de 
ha Luxemburg lenne a kiinduló pont, már kilenc 
Földre lenne szükségünk. Ilyen kontextusban a 
legalacsonyabb fogyasztás Ázsiában és Afriká-
ban tapasztalható, ahol lényegében még alulfo-
gyasztás van, de éppen ezeken a kontinenseken 
a legnagyobb és a leggyorsabb a népességnö-
vekedés. Hogy ez mit fog majd eredményezni, 
arra most nem térek ki, de az már világosan 
látható, hogy a most elindult és egyes körök 
által támogatott migrációs hullám a jelenlegi 
jóléti államok kulturális, sőt biológiai létét is 
veszélyezteti. Ennek tudatában sokunknak intő 
jel kellene legyen augusztus 2-a. Persze, mint 
már említettem, mindehhez társul főleg a jóléti 
államok hatalmas étvágya a pénzszerzésre, ami 
feltételezi, hogy nekik semmi sem szent, és ott 
rombolják bolygónkat, ahol mindig a legérzéke-
nyebb. Most éppen egy pár amerikai háborús 
neokon nyomására mondta fel a párizsi klíma-
egyezményt az amerikai elnök, mondván, hogy 
ő nem támogat olyan szerződést, mely árt a 
hazájának. Szép és emelkedett kinyilatkoztatás, 
de a rák mindig elpusztul a testtel együtt. Tehát 

a laikus politikusok a pénzéhes vadak nyomá-
sára belegyalogoltak egy olyan folyamatba, 
melyből sokak szerint nincs visszaút. A tudósok 
jajkiáltásai nem hatják meg ezen morálmen-
tes csapatot, az egyensúly felborult, már nincs 
összhangban sem a Földdel, sem a természet-
tel, de ők modern civilizációnak nevezik. Elég, 
ha csak az ivóvízkészletre gondolunk, ami ma 
már a Föld legértékesebb kincse. Morbid példa, 
de mivel nem tudok arról, hogy mentálhigié-
nés problémám lenne, kijelenthetem, hogy mi 
is megengedjük magunknak, hogy egy deci 
vizelethez mindig hozzáadunk tíz liter vizet. 
Abszurditását felülírja, hogy nálunk jelenleg 
ez a helyzet, de a világ elsivatagosodása már a 
küszöbünkön kopog, és nem fog beengedésért 
könyörögni. A világ egyik leggazdagabb édesvíz-
készlete éppen a Kárpát-medencében található 
– ezért is értékelődik fel nagyon Magyarország 
földrajzi helyzete, de amelyet sajnos a lehető 
legnagyobb szakértelemmel tesznek tönkre. 
Megjegyzendő, hogy a magyar állam már 1885-
ben meghozta a vízügyi törvényt, azonban a tri-
anoni gúnyhatárok mindent romba döntöttek, 
ma pedig az utódállamok minden lábukat az ar-
ra folyó vizekben mossák, és lelkiismeret-furda-
lás nélkül szennyezik mások felségvizeit. Elég, 
ha csak a 2000. január 30-i tiszai ciánszennye-
zésre gondolunk, amikor a rudimentáris eszkö-
zökkel működő Aurul nagybányai bányavállalat 
ciánkészletének egy része a Tiszába ömlött, és 
ezzel kiirtotta lényegében Kelet-Magyarország 
egész flóráját és faunáját. Ez az okozat, az okok-
ra nem térek ki, mert azt meg lehet magyarázni, 
és Romániának van ebben tapasztalata. A kár-
térítés azóta is elmaradt, ami szerintem az or-
szág Romániával szembeni gyengeségét erősíti. 
Tehát innen is látszik, hogy az utódállamok egy 
kapavágást nem tettek, amit készen kaptak, azt 
leélték, és a mai napig folyik a magyar folyók 
felelőtlen szennyezése. Végezetül megemlíte-
ném a 2015-ös  Világgazdasági Fórum néhány 
megdöbbentő megállapítását. A vízhiány ma 
már minden kontinenst érint. Kiszárad a világ 
negyedik legnagyobb tava, az Aral-tó, csökken 
a Bajkál-tó vízszintje is, pedig a Földön ez a leg-
mélyebb, és az édesvízkészlet egyötödét fog-
lalja magába. Azóta már eltelt a 25. óra is, most 
már a 26-ikban járunk. Ezért mondja Cinda W. 
Chima: ,,A világ lassan, de biztosan megváltozik 
majd. A Teremtő nem”.  Tisztelettel 

Ha késve is, de végre megszólalt egy nemzetben 
és felelősen gondolkodó magyar politikus, azaz 
Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes, 
aki a leghatározottabban ellenzi azt a polgá-
ri kezdeményezést, miszerint a székelységnek 
külön népcsoportot kéne alkotnia a mai Magyar-
országon. Köszönöm! De vajon ez csupán egy át 
nem gondolt, ún. polgári kezdeményezés a jövő 
évi magyarországi választási előcsatározások 
nyílaként, ketyegő bombájaként, vagy éppenség-
gel bizonyos szolgálatok ,,műve’’ is, akik mintegy 
időzítve sugallták, vagy éppenséggel kezdemé-
nyeztették, hogy a magyar nemzet részét alkotó 
székelységet, a hírhedt, a majd száz éves román 
politikai gyakorlatmintára, Magyarországon is 
és hivatalosan is kisebbséginek nyilvánítsák? 
Nagyon oda kell figyelni a magyar illetékesek-

nek, mert az eddig ismert és az eddig ismeretlen 
kezdeményezők a nemzetben, a Kárpát-hazában 
gondolkodó Orbán-kormányt is zsarolni akarhat-
ják. A különböző magyarországi hírportálokon 
eddig megjelent nyilatkozatokban igenis vannak 
erre utaló kijelentések.Utána kell nézni, és fi-
gyelmesen elolvasni, meghallgatni, hogy a háttér 
megvilágosodjon, hogy a kép jobban összeálljon. 
A gúnyhatárok által leszakított nemzetrészeknek, 
így a székelységnek is mielőbb és a saját soraiból 
törvényesen megválasztott magyar parlamenti 
képviselet kell a Nemzet Házában. A valamikor 
kiváltságos, a magyar haza keleti határait és ön-
magát is megvédő székely nép, a magyar nemzet 
része kell maradjon. A székelység – most már 
magyar állampolgárként is – nem lehet idegen 
népcsoport, még a mai Magyarországon sem!

Bilibók Károly

Veress Dávid, Csíkszereda

Olvasóink képeslapjai

Miért utálják Kelemen Hunort?

A székelység nem népcsoport, nemzetrész

Platón híres görög filozófus mondása szerint: ,,Senkit sem utálunk 
jobban, mint aki kimondja az igazságot”. Röviden, azért utálják most 
Kelemen Hunort, mert kimondta nyilvánosan az igazat, mint ahogy 
Lucian Boia egyetemi tanár is tette Karinthy Frigyesként (Magyará-
zom a bizonyítványom). A trianoni diktátum óta Kelemen Hunor az 
első székely származású RMDSZ-es vezető politikus, aki ország-világ 
tudomására hozta, tolmácsolta, hogy a Trianoni 1918-as békeévfor-
dulót nekünk nem szabad ünnepelnünk. Nem! Mert a magyar emberi 
jogokat tipró, békediktátum volt. Kit, kiket sért Kelemen Hunor azon 
utóbbi reális nyilatkozata, hogy a Románia területén élő magyarság 
számára nem ünnep az 1918-as évforduló? Azokat a politikusokat, 
akik a Ceauşescu-korszakban, a Ştefan Gheorghiu főiskolán, akadé-
mián nyertek diplomát, valótlan, szédítő tudást. Félreértések elkerü-
lése érdekében idézem Lucian Boia professzor négy nyelven kiadott, 
népszerűsített véleményét az országunkat, Romániát vezetőkről a 
Miért más Románia? című könyvéből, mely így hangzik: Van politi-
kánk és tudományunk, vannak újságaink és akadémiánk, vannak is-
koláink és van irodalmunk, vannak múzeumaink, konzervatóriumaink, 
színházaink, sőt, van alkotmányunk is. Továbbá ezt írja, a valóságban 
mindez holt termék, minden tartalmat nélkülöző nagyképűség, és 
kihangsúlyozza, hogy a román felsőbb osztályok műveltsége, kultú-
rája pedig egyenlő a nullával. Hunor! Ön a második ember Romániá-
ban Lucian Boia után, akit az országból ki akarnak zavarni egyesek, 
amiért kimondta: Erdély Romániához csatolása nekünk nem ünnep, s 
hogy a Gyulafehérváron vállaltakat megtagadták, hogy Románia nem 
demokratikus jogállam. Hunor, a CNMR nevű koalíció véleménye fur-
csa úgy önnek, mint nekünk, valamint számtalan értelmes  értelmisé-
gi román számára! De miért is? Mert nem ismerik saját hazájuk reális 
történelmét, a gyulafehérváriesküt, az alkotmányt, melyben szerepel 
a vélemény nyilvánításának szabadsága. 
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Állandó probléma a folyók szennyezése
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