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Raoul Weiss lényegében a regnáló hatalmat irányító román háttérhat-
alomnak az áldozata. De a jobb megértés kedvéért pár szó az említett 
személyről. Raoul Weiss egy elzászi származású francia állampolgár, aki 
a Kolozsvár melletti Mérán telepedett le, és publicistaként is tevékenyke-
dik, a Visegrád Post nevű portálon szokta politikai elemzéseit közölni. 
Innen már az is kitűnik, hogy több nyelvet beszél, de mivel magyarul is 
publikál, az hatalmas hátrány egy Románia nevű országban. Weiss egy 
frankfurti könyvvásárra utazott ki az országból, de mikor visszatért egy 
fapados társaság gépén Kolozsvárra, a hatóságok megakadályozták 
a hazatérésben. Hiába próbálta igazolni magát a francia személyivel, 
közölték vele, hogy egy szeptember 11-én keltezett kitiltási határozat ér-
telmében öt évig nem léphet be Románia területére. A határozathoz konk-
rét indoklást nem csatoltak, csupán annyit, hogy személye nemzetbiz-
tonsági kockázatot jelent. Nekem, egyszerű halandónak mindez 
annyit jelent, hogy kitiltásának indoka ,,csak”, mert magyarul (az ördög 
nyelvén) merészelt kommunikálni. Olyan tényekre hivatkozik a kitiltási 
okirat, amelyek titkosak. ,,Szerintem nagyon fontos egy olyan dossziét 
titkosítással védeni, amiben nincs semmi” – mondja Weiss. Megjegyzi, 
hogy a román titkosszolgálatok eszköztárában gyakori szokás az indok 
nélküli kitiltás, lásd márciusban éppen Dabis Attilát tiltották ki, amikor a 
Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottjaként érkezett volna Romániá-
ba. A kitiltott szerint a központban az áll, hogy több angol és francia 
nyelvű lapban publikál a romániai közállapotokról, valamint a jogállam 
megszűnéséről, amely még a Băsescu-érában bekövetkezett. Természe-
tesen mihelyt magyar nyelven is kezdett publikálni – a fent említett 
portálon Modeste Swartz álnéven –, azonnal megjelent listáján a szepa-
ratizmus vádpontja is, mert a magyarellenesség a román titkosszolgála-
tok egyik legjobban tejelő tehene, és a habeas corpus intézményének a 
megszüntetése óriási adu az adott illetékesek kezében. Meglátása sze-
rint itt a párhuzamos állam állapota jelentkezik, ahol a titkosszolgálatok 
külön költségvetéssel rendelkeznek, irdatlan összegeket emésztve fel 
elszámolási kötelezettség nélkül, mert mihelyt megjelenik csak a kísér-
lete is valamilyen kérdőre vonásnak, előkerül a magyar kártya részükről. 
Ezáltal minden politikai és gazdasági szál kezükben összpontosul, de 
legfőbb tevékenységük kimerül a magyar-román párbeszéd megakadá-
lyozásában, mivel akkor kiderülne, hogy miben rejlik fő erejük, mert a 
szerző szerint a kémelhárítás részükről csak másodrendű. Azt most még 
hozzátenném, hogy szerintem a ‘90-es márciusi marosvásárhelyi pogrom 
megszervezése volt a legitimitásuk újabb székfoglalója, bizonyítván, 
hogy nélkülük mekkora a magyar veszély. Részükről nem újdonság a pog-
romok megszervezése, lásd Zalatna vagy Nagyenyed, de sorolhatnám. 
Ezek a felforgató elemek mindig kell produkáljanak valami abszurdot, 
bizonyítván létfontosságukat, és megítélésem szerint ennek tudható be 
a kézdivásárhelyi terrorper képtelensége is. Mindenesetre ezt a hatal-
mi harcot sajnos legjobban a romániai magyarság szenvedi meg, mert 
mindennapjait rombolják le nemzetiségében, kezdve az egyházi és ma-
gyar érdekeltségű javak restitúciójának megtagadásától szimbólumaink 
betiltásáig, és már a gondolatrendőrség bevezetéséig. Mert nincs 
véleményszabadság, ha egy újságírót meglátásaiért ki lehet tiltani az 
országból, és mindent gyökereiben elfojtani, ami eltér a százéves román 
egyesülés propagandájától. Én befejezésül az ismert Wass Albert versből 
idézek: ,,Üzenem az otthoni hegyeknek:/ a csillagok járása változó./ És 
törvényei vannak a szeleknek,/ esőnek, hónak, fellegeknek,/ és nincs 
ború örökkévaló./ A víz szalad, a kő marad,/ a kő marad ...” Tisztelettel 
Bilibók Károly

Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek 
kö zöl he tõ nyel ven íród tak, sze mé lyi sé gi jo go kat nem sér te nek, a köz 
fi gyel mé re ér de me sek. Szer kesz tõ sé günk nem vál lal fe le lõs sé get az 
üzenetek tar tal má ért, a kül dõk te le fon szá ma it nem je gyez zük.
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– Barátom, maga igazán csak az 
erős szervezetének köszönheti, 
hogy meggyógyult.
– Jó, hogy mondani tetszik. Már ép-
pen ... (poén a rejtvényben)

A tanító néni felszólítja az osztály 
tanulóit, hogy álljon fel az, aki 
butának érzi magát.
Pistike feláll.
A tanító néni megkérdezi, hogy 
miért állt fel.
Mire Pistike:
– Hogy a tanító néni ne álljon 
egyedül.

De jó, hogy mondja!

#vélemények   #hírek
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Valutaváltó
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Lottó

Noroc Plus

0726-720418
e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Véleményét elküldheti

Áramszünet 
két helyszínen
Szünetelni fog az áramszol-
gáltatás Csíkdelnén november 
11-én 8-16 óra között a 46-71-es, 
valamint a 180-as házszámok 
alatt, és Csíkdánfalván no-
vember 12-én, hétfőn 8-16 óra 
között az 1-81., a 414-434. az 
541-569., valamint a 768-822-as 
házszámoknál.

Kézműves 
tevékenység
A Talentum Alapítvány Ősz-
végi játszóház a Talentummal 
elnevezésű kézműves tevékeny-
séget szervez november 10-én, 
szombaton 10 órától a  csík-
szeredai József Attila Általános 
Iskola előterében.

Szécseny-túra
A csíkszeredai Gentiana 
Természetjáró Egyesület (EKE) 
november 11-én, vasárnap a 
Hargita-hegységben szervez 
túrát. Az útvonal: Csíkszereda–
Köves puszta–Szécseny-patak 
völgye–Katalinfürdő–Csík-
szereda. Indulás reggel kilenc 
órakor a Mikó-vár előtti térről. 
A túrán csak előzetes beirat-
kozással lehet részt venni, 
jelentkezni szombat este kilenc 
óráig lehet a 0745-107 618-as 
telefonszámon. 

Gyermekeink 
az interneten
Digitális műveltségről és inter-
netbiztonságról szóló képzést 
tartanak szülőknek, nevelőknek 
és pedagógusoknak a magyar-
országi Safer Internet program 
szakértői, Dr. Baracsi Katalin és 
Sterner Zoltán közreműködé-
sével november 12-én és 13-án 
Csíksomlyón, a Jakab Antal 
Tanulmányi Házban, mindkét 
napon 16-20 óra között.

Garda Dezső 
előadása
A Honfoglalás előttől az Európai 
Unió utánig című előadásso-
rozat folytatásaként ma 18 
órától Garda Dezső történész 
Székely birtokviszonyok és a 
székely hadszervezet alakulása 
a 21. század elejéig címmel 
tart előadást Csíkszeredában, 
a városháza gyűléstermében. 
Minden érdeklődőt várnak.
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