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KÖNCZEY ELEMÉR: KONKURENCIA

A kisebbségvédelem 
mai lehetőségei
A Kemény Zsigmond Társaság 
november 9-én, pénteken 17 
órakor tartja következő össze-
jövetelét a Bernády Házban. 
Meghívottja Novák Zoltán tör-
ténész, az RMDSZ szenátora. A 
beszélgetés témája: A kisebb-
ségvédelem mai lehetőségei.

Tvrtko 
Marosvásárhelyen
Egy lebilincselően izgalmas este 
a Föld körül Vujity Tvrtkóval no-
vember 11-én, vasárnap 19 órá-
tól. Az év motivációs előadása 
rengeteg nevetéssel, még több 
kalanddal és a legyőzhetetlen 
erővel. A Maros művészegyüttes 
előadótermében zajló előadásra 
jegyek elővételben kaphatók az 
intézmény jegyirodájában, hét-
köznaponként 13–14 és 17–18 
óra között, valamint jegyet fog-
lalni is lehet a 0757-059 594-es 
telefonszámon.

Családorvosok 
kulisszatitkai
A Női Akadémia kedden, 
november 13-án 17.30 órakor, 
a MarMed Járóbeteg Rendelő 
előadótermében, a Corvin 
Mátyás tér 19. szám alatt dr. 
Szabó Zoltán családorvos 
előadására várja szeretettel 
az érdeklődőket. Ezúttal a 
gyógyító szakma családorvosi 
berkeinek kulisszatitkaiba 
vezet be a betegei körében 
közkedvelt családorvos, akit 
arra kértünk, tekintsen vissza 
a családorvosi tevékenység 
alalkulására, részletezze a 
rendszer jelenlegi működését, 
és meséljen a családorvos 
örömeiről és gondjairól is.

Sütő István 
Válogatott versek
A Székelyföld folyóirat, a Kós 
Károly Akadémia és a Látó 
folyóirat közös szervezésé-
ben, november 14-én, szerdán 
17 órától a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem Stúdió 
termének előcsarnokában 
mutatják be Sütő István Válo-
gatott versek című kötetét. A 
Székely Könyvtár sorozatban 
megjelent könyvről a rendez-
vényen Fekete Vince, Horváth 
Benji, Kovács András Ferenc, 
Lövétei Lázár László és Markó 
Béla beszélget.

• RÖVIDEN 

De jó, hogy mondja!
– Barátom, maga igazán csak az 
erős szervezetének köszönheti, 
hogy meggyógyult.
– Jó, hogy mondani tetszik. Már 
éppen ...

(Poén a rejtvényben.)

Küldje egyszerre a VH 2801–VH 2810 lapszámaiban megjelenő szelvényeket a kereszt-
rejtvénnyel együtt a szerkesztőség címére november 20-áig, és egy könyvet nyerhet!
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Raoul Weiss lényegében a regnáló hatalmat irányító román háttérhata-
lom  nak az áldozata. De a jobb megértést kedvéér pár szó az említett sze-
mély ről. Raoul Weiss egy elzászi származású francia állampolgár, aki a 
Kolozsvár melletti Mérán telepedett le, és publicistaként is tevékenykedik, 
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 tár-
saság gépén Kolozsvárra, a hatóságok megakadályozták a hazatérésben. 
Hiába próbálta igazolni magát a francia személyivel, közölték vele, hogy 
egy szeptember 11-én keltezett kitiltási határozat értelmében öt évig nem 
léphet be Románia területére. A határozathoz konkrét indoklást nem csa-
toltak, csupán annyit, hogy személye nemzetbiztonsági kockázatot jelent. 
Nekem, egyszerű halandónak mindez annyit jelent, hogy kitiltásának in-
doka ,,csak” mert magyarul (az ördög nyelvén) merészelt kommunikálni. 
Olyan tényekre hivatkozik a kitiltási okirat, amelyek titkosak. ,,Szerin-
tem 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 Romániába. A kitiltott szerint a központ-
ban az áll, hogy több angol és francia nyelvű lapban publikál a románi-
ai közállapotokról, valamint a jogállam megszűnéséről, amely még a 
Băsescu-érában bekövetkezett. Természetesen mihelyt magyar nyelven 
is kezdett publikálni – a fent említett portálon Modeste Swartz álnéven 
– azonnal megjelent listáján a szeparatizmus vádpontja is, mert a mag-
yarellenesség a román titkosszolgálatok egyik legjobban tejelő tehene, 
és a habeas corpus intézményének a megszüntetése óriási adu az adott 
illetékesek kezében. Meglátása szerint itt a párhuzamos állam állapota 
jelentkezik, ahol a titkosszolgálatok külön költségvetéssel rendelkeznek, 
irdatlan összegeket emésztve fel elszámolási kötelezettség nélkül, mert 
mihelyt megjelenik csak a kísérlete is valamilyen kérdőre vonásnak, 
előkerül a magyar kártya részükről. Ezáltal minden politikai és gazdasági 
szál kezükben összpontosul, de legfőbb tevékenységük kimerül a mag-
yar-román párbeszéd megakadályozásában, 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 pog rom megszervezése volt a legitimitá-
suk újabb székfoglalója, bizonyítván, hogy nélkülük mekkora a magyar 
veszély. Részükről nem újdonság a pog romok megszervezése, lásd Zalat-
na, vagy Nagyenyed, de sorolhatnám. Ezek a felforgató elemek mindig 
kell produkáljanak valami abszurdot, bizonyítván létfontosságukat és 
megítélésem szerint ennek tudható be a kézdivásárhelyi terrorper képtel-
ensége is. Mindenesetre ezt a hatalmi harcot sajnos legjobban a romániai 
magyarság szenvedi meg, mert mindennapjait rombolják le nemzetiségé-
ben, kezdve az egyházi és ma gyar érdekeltségű javak restitúciójának 
megtagadásától szimbólumaink betiltásáig, és már a gondolatrendőrség 
bevezetéséig. Mert nincs vélemény szabadság, ha egy újságírót meglátá-
saiért ki lehet tiltani az országból, és mindent gyökereiben elfojtani, ami 
eltér a százéves román egyesülés propagandájától. Én befejezésül az is-
mert Wass Albert-versből idézek: ,,Üzenem az otthoni hegyeknek:/ a csil-
lagok 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

Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közölhetõ 
nyelven íródtak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmére érdemesek. 
Szerkesztõségünk nem vállal felelõsséget az üzenetek tartalmáért, a küldõk tele-
fonszámait nem jegyezzük.

Az olvasó véleménye

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

Véleményét elküldheti

A székely és a felesége vacsoráznak. 
A nő magára borítja a paradicsomos 
szószt. Azt mondja a férjének:
– Most nézz rám! Úgy nézek ki, mint 
egy disznó!
– Ja! Meg még le is etted magad!

***
A rendőr megállít egy ámokfutót. 
A kocsiban egy szőke nő ül.
– Hölgyem, maga ivott?
– Nem, én Ivett vagyok.

Viccek

Nyerjen könyvet

Sudoku

Valutaváltó

 Euró 4,6630
 Dollár 4,0825
 100 forint 1,4498

Ma nappal Éjszaka

15° -2°

Időjárás

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind a 9
sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 9-ig minden egyes szám, illetve a 9
kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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