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Európa
Most úgy néz ki, hogy Európában csend van, forradalmai elkerülik, de 
aki figyelmesen jár és hallgatózik, világosan hallja a mélyből jövő vad 
morajokat, amelyek a felszínre törnek. (…) Most már mindjárt magának 
Európának a létéről van szó. Mert először is az 1958. január 1-én  élet-
be lépett – de még 1957. március 25-én aláírt – Európai Gazdasági 
Közösséget abban a hitben indították el, hogy „Európa vagy keresztény 
lesz, vagy nem lesz”. Ennek apropóján mondta Szent II. János Pál 2003. 
november 7-én a Robert Schuman Alapítvány tagjaihoz intézett beszédé-
ben: „Az európai földrész egyesítésének legfőbb előmozdítói olyan fér-
fiak voltak, akiket mély keresztény hit hatott át, Adenauer, De Gasperi 
és Schuman. Hogyan is becsülhetnénk alá azt a tényt, hogy 1951-ben, 
mielőtt megkezdődtek volna a kényes kérdéseket érintő tárgyalások, 
egy Rajna-parti bencés kolostorban találkoztak, hogy elmélkedjenek és 
imádkozzanak?” Persze mindezt az új neoliberális gyülekezet teljesen 
mellőzni szeretné,  és gyökerestől fordítaná fel a világot, pedig a Teremtő 
mindent alaposan végiggondolt. Előszeretettel elfelejtik az általuk idol-
nak hitt Charles Darwin A fajok eredete című munkájának utolsó mon-
datát: „Felemelő elképzelés ez, amely szerint a Teremtő a maga különféle 
erőivel együtt eredetileg csupán néhány vagy csak egyetlen formában 
lehelte bele, és emiatt bolygónk a gravitáció megmásíthatatlan törvényét 
követve keringett körbe-körbe, ebből az egyszerű kezdetből kiindul-
va, végtelenül sokféle, csodálatos és gyönyörű forma bontakozott ki – 
és teszi ma is.” Ezért szeretné a slepp gyökértelenné tenni az európai 
nemzeteket. Ma, mint látjuk, a hadsereg nagy számban megérkezett 
Európába, – a dzsungel lakói már okostelefonnal a kezükben születnek 
meg – felfegyverzése pedig percek töredéke, mert azok is itt vannak már. 
Ma még a háborút megpróbálják a humanitás álarca mögé rejteni konti-
nensünk árulói és majdani elveszejtői. A veszélyt néhány államférfi már 
felismerte – élen a magyar miniszterelnökkel –, de piszkosul nehéz dol-
guk van, mert a kontinenst elveszíteni kívánók még mindig sokan vannak, 
és változatos szitkokat szórnak feléjük, úgy mint fasiszták, nácik, popu-
listák, rasszisták stb., pedig már be kellene látniuk, hogy hiába mondják 
preferáltjaikat menekülteknek, hála a jó égnek, már csak „foltokban” 
vannak már háborúk, ott is lényegében csak utóvéd harcok (Szíria), és a 
„klasszikus” háborúk után ilyenkor már kezdődött az ország újjáépítése, 
ha nem volt málenkij robot.  Most legutóbb nagy ellenszenv kísérte az 
Orbán-Salvini találkozót (fotó), 
ahol egy migráns stopot fogal-
maztak meg és amelyet egy Em-
manuel Macron nevű francia el-
nök óriási ellenszenvvel kísért, 
de a vezetőszerep most rá 
hárult, ugyanis a német Merkel 
kancellár feje felett már kezdtek 
összecsapni a hullámok, és elég 
a sajátjait még ideig-óráig ke-
zelni. Rövidesen ki fog derülni, 
hogy még egyáltalán van-e ér-
telme a klasszikus értelemben vett demokráciának, a választásoknak, a 
szólásszabadságnak, vagy tán azok, akik vég nélkül csak a demokráciát 
emlegetik, egyszerűen felszámolják azt, holmi NGO-nak (nem kormány-
zati szervezetek), piszinek, civilnek és persze mindenekelőtt humanitári-
usnak nevezett kemény diktatúrával, ahol az embercsempészeik élik 
világukat, a fehér ember pedig a búrok sorsára jut. (...)

Tisztelettel, Bilibók Károly 
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– Doktor úr, mik az esélyeim?
– Egyszerű rutinműtétről van 
szó. Már nyolcvankettedszer 
csinálom.
– No, akkor nyugodt vagyok.
– Lehet is. Elvégre ... (poén a 
rejtvényben)

Csak nyugalom...

#vélemények #hírek

Viccek

0726-720418
e-mailben: csikihirlap@csiki-hirlap.ro

Véleményét elküldheti

Valutaváltó

 Euró       4,6410
 Dollár      3,9875
 100 forint 1,4277

Utódnyugdíjasok 
figyelmébe
Felfüggesztheti az utódnyugdíj 
folyósítását a Hargita Megyei 
Nyugdíjpénztár, amennyiben 
nem nyújtják be szeptember 
25-ig a 16. életévüket betöltő 
utódnyugdíjasok a szükséges 
iskolai igazolásokat, illetve az 
egyetemisták a saját felelősségű 
nyilatkozatokat az intézmény-
hez. A Hargita Megyei Nyugdíj-
pénztár közleményben hívja fel 
az utódnyugdíjasok figyelmét, 
hogy módosult az iskolaláto-
gatási igazolások letételének a 
határideje, így idén szeptember 
25-ig kell a szükséges doku-
mentumokat benyújtaniuk a 
jogosultaknak. „A 16. életévüket 
betöltött utódnyugdíjas gyerme-
kek kötelesek iskolalátogatási 
igazolást bemutatni a megyei 
nyugdíjpénztárnál a nyugdíj 
további folyósításának érdeké-
ben. Az igazolást már szeptem-
ber 25-ig kell eljuttatni a Hargita 
Megyei Nyugdíjpénztárhoz. 
Amennyiben az érintettek nem 
mutatnak be iskolalátogatási 
igazolást a 2018-2019-es tan-
évre vonatkozóan, a nyugdíj to-
vábbi folyósítását intézményünk 
felfüggeszti. Az egyetemista 
utódnyugdíjasok szeptember 
25-ig egy saját felelősségű 
nyilatkozatot kell benyújtsanak, 
amelyben nyilatkozzák, hogy 
egyetemi tanulmányokat folytat-
nak a 2018-2019-es tanévben. 
Továbbá október 25-ig kötelesek 
a felsőfokú tanintézmény által 
kiállított igazolást bemutatni. 
A saját felelősségű nyilatko-
zat, valamint a beiskolázásról 
szóló igazolás hiánya maga után 
vonja a nyugdíj folyósításának 
a felfüggesztését” – áll a közle-
ményben. A szükséges iratokat 
személyesen lehet letenni a 
Hargita Megyei Nyugdíjpénztár-
nál vagy elküldhető postai úton 
a Csíkszereda, Kossuth Lajos 
utca. 94 szám, Hargita megye 
postacímre.

Bérletvásárlás
Szeptember 15-ig lehet bérletet 
váltani a Csíki Játékszín követ-
kező évadára, amelynek reper-
toárján prózai, zenés, magyar 
és világirodalmi mű egyaránt 
megtalálható. Bérletek váltha-
tók a színház jegypénztárában 
munkanapokon 10-13 és 17-19 
óra között. Telefon: 0266-
314472.
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Lottó

Noroc Plus

Így szól a férj:
– Lemegyek a kocsmába, vedd a kabátod!
A feleség megörül, hogy a férje végre bevonja valamibe.
– Ez azt jelenti, hogy én is menjek veled?
Mire a férj:
– Nem, csak leveszem a fűtést, míg ott vagyok.

*
– Bo...bocsánat, mer...merre van a d...da...dadogósok be...beszédtan...tan...
tanfolyama?
– Minek az magának? Már így is nagyon jól dadog.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött levele-
ket rövidítve, szerkesztve, illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek 
tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.




