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Valaki mondja meg
 Valamikor a '70-es években egy 
LGT nevű, nagy hatású és népszerű 
zenekar ontotta magából a slágere-
ket, s mi – Petőfit idézve kissé szaba-
don – csüngtünk ajkukon szótlanul, 
mint a gyümölcs a fán. Most hirtelen 
ez jutott eszembe, mikor az egyik 
érdekképviseleti titán bejelentette, 
hogy most már az autonómiatör-
vényt csak úgy érdemes a parlament 
elé terjeszteni, ha arra van pozitív 
hozzáállás a többség részéről, de a 
centenárium évében erre már nincs 
lehetőség. Aztán észbe kap és lágyít, 
hogy bármikor, ha lehetőség van, 
az autonómia ügyéről felszólalnak, 
,,mert ez kötelességünk és külde-
tésünk is”. Hát nem cuki? Ilyenkor 
mondják a pszichológusok, hogy 
ez vagy így született, vagy nehéz 
gyermekkora volt. Hát nem a legma-
gasabb fórumon vannak képviselve 
az érdekeink? De azért v alaki mondja 
meg, hogy a többség részéről valaha 
lesz-e akarat és fogadókészség a 
parlamentben csak hasonló dolgokat 
megemlíteni? Hiszen Románia nem-
zetállam, ezt írja az alkotmány, amit 
megváltoztatni nem lehet, pontosan 
mint a saria, amelyet csak maga 
Mohamed tud módosítani. Pedig 
ha csak kicsit utánanézett volna, 
megtudhatta volna azt is, hogy bár 
az 1954-es román alkotmányt is az 
istenek alkották meg, az azt mondta, 
hogy ,,egységes, szuverén és függet-
len állam” , de szavatolja ,,a magyar 
népesség közigazgatási-területi au-
tonómiáját”. És akkor sem dőlt össze 
a világ, és Románia is megmaradt. 
Igaz, akkor még a magyarok egyik 
ősellensége – akkor úgy mondták, 
szovjet nép – még magasba emelte 
mutatóujját, mondván, hogy figyel-
lek, de mihelyt félrenéztek, azonnal 
egy nagy garmada testvériségbe 
borultunk össze, ahol a magyarok 

jogait példamutatóan betartották, 
egészen napjainkig. Ma, amikor nap 
mint nap a romániai magyarságnak 
csak a megaláztatás jut, lásd Boto
șani vagy éppen Szatmárnéme-
ti, ahol Széchenyi István szobrát 
gyalázták meg, akkor a legjobban 
alányalunk a kormánypártnak. Ja, 
mert más még ennyit sem ígér. De 
valaki mondja meg, idáig melyik 
ígéretüket tartották be? Ez a képvi-
selőnk hencegett egy minapi interjú-
ban, hogy milyen ügyes és a román 
tájszólások mindegyikét mennyire 
ismeri. Ezért minden elismerésem 
az övé, és gondolom a Giulești-i 
szépirodalmi nyelvet is megtanulta, 
de mi semmilyen regionalizmust nem 
akarunk elsajátítani, mert nekünk 
van édes anyanyelvünk, amelyet 
használni szeretnénk, amihez jogunk 
van, és amivel nem ártunk senkinek. 

És ugyanúgy mint őshonos nemzet, 
(talán még a többségi nemzetnél 
is őshonosabb) jogunk van szim-
bólumainkhoz, himnuszunkhoz és 
mindenhez, amibe gyökerezünk. 
A fenti gyalázó cselekedeteket 
me ggyőződésem szerint biztos a 
gyűlölet propagandája előzte meg, 
mert ez még mindig kifizetődő a 
román nacionalistáknak, és gyógyír 
miden gazdasági és társadalmi prob-
lémára. Most idézni fogom Trefort 
Ágoston egykori kultuszminiszter 
beszédét a magyar parlamentben: 
,,A magyar állam, majdnem ezeréves 
történelmének tanúsága szerint, a 
többi nemzetiségek beolvasztására 
és nyelvük eltörlésére sohasem töre-

kedett. Legközelebbről is a nemzeti-
ségek egyenjogúságáról szóló (1868: 
XLIV .) törvénycikkben a legnagyobb 
szabadelvűséggel hagyja meg és 
biztosítja az államban lakó valameny-
nyi nemzetiségnek saját anyanyelve 
használatát . ...Kényszeríteni az 
állam más nyelvű polgárait, hogy 
anyanyelvükön kívül az állam nyelvét 
is elsajátítsák, céltalan törekvés 
volna”. (Aki mélységeiben óhajtja 
tanulmányozni ezen beszédet, meg-
találja a Kocsis István Történészek a 
kereszten című munkájában a 273. 
oldaltól kezdődően). Valaki mondja 
meg, hogy a román parlamentben 
mikor fog elhangzani hasonló beszéd 
és arányítsa az ezer évet a százhoz, 
mert ez már az én képességeimet túl-
haladja. Természetesen ez a beszéd 
is hatalmas felháborodást váltott ki 
a román irredenta bagázsban, amely 
élén Ioan Slavici íróval, a Tribuna 
című lapban utcaszéli hangon 
ostorozta a magyar nemzetet, mert 
,,a románok napja Bukarest felől kel 
fel”. Persze, nemzete meghálálta 
kiállását, mert egy ideig aztán a 
Văcărești-i börtönben rabosko-
dott (mint még sok erdélyi román, 
akiknek óriási történelmi szerepük 
volt ), persze miután megszerezte 
a román állampolgárságot. Mivel 
semmilyen pedagógiai ismeretem 
nincs, csak annyit látok, hogy a 
tanügy felzúdulása valami rosszat 
sejtet az új tanévben. És ezek után 
a centenárium évében még csak 
nem is emlékeztetjük az uralkodó 
nemzetet ígéreteire, eléggé lehan-
goló. Valaki mondja meg, hogy ez 
valóban érdekképviselet? Az elején 
említett zenekarnak van egy másik 
slágere is, amely így szól ,,Menni 
kéne”... Tisztelettel 

Bilibók Károly

Volt egy gyár, emlékszel rá?

Te is ott voltál, emlékszem rád.

Tisztelt volt traktorgyári munkaközösség!

Szeretettel értesítünk, hogy 2018. szeptember 28-án pénteken 
délután 17 órakor a csíkszeredai Hargita Vendégváróba várjuk 
mindazokat a volt alkalmazottakat családjaikkal együtt, akik a 

csíkszeredai traktorgyárban dolgoztak, és szívesen találkoznának 
régi munkatársaikkal.

Kérünk személyenként 135 lejt szíveskedjenek befizetni 
2018. szeptember 20-ig a csíkszeredai Raiffeisen Bankban 

megnyitott R084 RZBR 0000 0600 1548 4640-es számú 
folyószámlára, Barabás Julianna névre.

Mindenkit szeretettel várunk! 
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 KÖLCSÖNÖK CSÖKKENTETT KAMATTAL ISKOLAKEZDÉSRE!
A  FOKKUS ÖNSEGÉLYZŐ PÉNZTÁR  2018. szeptember 03-28.  között csökkentett 
kamattal ad kölcsönöket, a  kamat évi  9%, ami az összeg  4,95% -át jelenti egy 

évre, (THM 9,39), például egy 10.000,00 lejes kölcsön esetén az évi kamat  495,00 
lej; a  kölcsön határidő előtt is törleszthető, büntetőkamat  számítása  nélkül, 

pénzkezelés nincs.
 Itt a lehetőség, hogy szabaduljon pénzügyi gondjaitól!

H I R D E T É S

Széchenyi István szobra Szatmár - 

németiben. Ez itt Románia
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Egészséges jövőkép
A Székelyföld kulturális folyóirat 
egyik száma arról írt, hogy ma 
már egy teljesen más kort élünk, 
amikor az embernek mint mun-
kaerőnek hasznát veszik, addig, 
amíg selejt nem lesz. Azután, 
amikor már képtelen teljesíteni, 
egyszerűen a kukába dobják, 
nemcsak szegénységben 
hagyva, hanem nyomorúságos 
reménytelenségben, szakadék 
szélére taszítva. A rendszervál-
tás után az új urak fékevesztett 
önkényeskedése és kapzsisága 
annyira ment, hogy önzésében 
nem ismer kötelezettséget, tör-
vényt és becsületet, nincs tisz-
tességes alapállása. Ezért egyre 
több ember küzd az értelmetlen-
ség érzetével. Ha elhatalmasodik 
az értelmetlenség érzete, az 
ember zsákutcába jut, amely sok 
esetben öngyilkossághoz vezet. 
Az én véleményem az, hogy 
az életnek kitűzött célja kell 
legyen, vágyak, elképzelések, 
tervek. Ahhoz, hogy a kitűzött 
cél az erkölcsi rend törvényeinek 
szellemében valósuljon meg, és 
amelynek az egyén szab határt, 
szükséges az egyenes tartás, a 
tisztesség, a kötelességtudat. 
Az embernek szabad akarata 
van, amely szellemi képes-
ségénél fogva ítélete szerint 
cselekszik. Itt kiemelt szerepet 
kapnak a nevelői intézmények, 
a társadalom, hogy az ember 
szabad akaratának gyakorlása 
pozitív irányban valósuljon meg, 
olyanformán, hogy a társadalom 
törvényeinek megtartása a közjó 
érdekében történjen. Társa-
dalmunk művelt nemzedéket 
feltételez, amely felelősen tud 
dönteni a jó és rossz között. Az 
egészséges jövőkép kialakítása 
már gyerekkorban kezdődik, és 
ez végig kell munkáljon az érett 
koron túl is. Az egyház, a szülő 
és nem utolsósorban a pedagó-
gus feladata, hogy a gyermek-
ben élesztgesse azt a készséget, 
hogy a nehéz helyzet ellenére 
is megtalálja az életben az 
értelmes döntések lehetőségeit, 
így alakulhat ki az egészséges 
jövőkép. A mindennapi élet fel-
adatainak teljesítése feltételezi 
az önnevelés fegyelmét, s akkor 
az ember nem az értelmetlenség 
szemszögéből nézi az életet, 
hanem a kitűzött célt követi, s 
így lelki megnyugvásban van 
része. Szerintem az egészséges 
jövőkép alakítása nem fejeződik 
be az ember életében addig, 
amíg tudatosan cselekszik. Az 
előrehaladott korban is kellenek 
és vannak elképzelések, tervek, 
vágyak, és az előrehaladott kor 
ellenére is az ember erejéhez 
mérten igyekszik megvalósítani 
elképzeléseit, nem értelmetlen 
az élete, értékteremtő tud lenni. 

Kedves Béla,
Gyimesközéplok

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, 
hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkeszt-
ve, illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek 
tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.




