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Valamikor a kétezres évek elején az egész szocialista tömb egymással 
versenyezve próbálta eljátszani a ,,jó” fiú szerepét, amely abban nyilvánult 
meg, hogy a Nyugat által gyakorolt perfekt demokráciát sajátítaná már el, és 
ezáltal felvételt nyerhetne a hőn áhított elit demosz+krátosz irigyelt világába. 
Magyarországon népszavazás is volt, ahol nagyon vékony részvétel mellett 
ráfogta az akkori szocialista kormány, hogy érvényes. Aztán elérkezett a vár-
vavárt (2004. május 1.) pillanat, és akkor a nevezett éltanuló mellett még pon-
tosan kilenc ország tagja lett a hőn áhított Uniónak, olyanok is, akik nem voltak 
különösen érdekeltek e kegyben (Málta). Akkor ebből a sorból Románia és Bul-
gária maradtak ki, ahol valóban még feudális társadalmi viszonyok uralkodtak. 
Aztán Románia is nekiállt, és 2007-ig csak vállalásokat és szerződéseket írt alá, 
ezek tartalma nem is érdekelte, ugyanis már előre tudta, hogy úgysem fogja 
betartani, vagy ha szelektív módon párat eltéveszt, azt úgyis utólag korrigálni 
fogja. Ilyenek a kommunizmus ideje alatt államosított, java részben magyar 
tulajdonú ingatlanok, egyházi és magánvagyonok egy részének visszaszol-
gáltatása, de hasonló eljárás szerint kezelik a nyelvtörvényt is és nemzeti 
szimbólumainkat is, egy hivatásos feljelentő majd szépen törvényesen mind-
ent megold. A sok aláírásnak, mint tudjuk, aztán meg is lett a gyümölcse, és 
nagy ováció közepette Románia és Bulgária is tagja lett a hőn áhított ligának. 
Persze akkor még kevesen sejtették, hogy lényegében a nyugatnak nagyobb 
szüksége van a keleti országokra, mint fordítva, de ha már besétáltunk a 
vágóhídra, gazdáink nagyon kedvesek voltak, és el is láttak árudömpinggel. 
Utóbb kiderült, hogy véletlenül a nálunk forgalmazott javak minősége valahogy 
silányabb volt, mint az őshonos népek fogyasztási cikkei. Miután néhány állam 
rájött az átverésre, és fel merték emelni szavukat, Európa fura urai emlékez-
tek még egy másik unió vezetési módszereire, és azokat kissé fényes mázba 
burkolva, de diktatórikusabban kezdték is alkalmazni. Aki ezután sem hátrált 
meg, azoknak aztán kezdték kiszabni a bírságokat és fenyítéseket. Így jött egy 
Sargentini-jelentés is, de mivel nem voltak biztosak sikerük elérésében, hát egy 
demokratikus csavarral kiderítették, hogy a tartózkodások azok nem szavaza-
tok, így kín keservesen kierőltették a jelentés elfogadását. Tehát az EP a liberá-
lis-kommunista többséggel teljes gőzzel dolgozik, de mivel a győzelemre szánt 
napjaik lemenőben, elhatározták, hogy most már végképp tönkre kellene tenni 
Európát, mielőtt még jobblétre szenderülnének. Ennek legjobb megoldása az 
lenne, ha a beözönlők már helyben kapnának belépési vízumot, aztán majd 
a befogadó ország döntse el, hogy kit utasít ki, mert az agysebészekre nagy 
szüksége van Európának. Tudjuk, ezek aztán akkor fogják elhagyni a konti-
nenst, majd ha fagy. A szavazáskor azonban, bár nagyon magabiztosak voltak, 
nem kapták meg a többséget, ezért nagy sürgősen összeült a LIBE (Állampol-
gári Jogi és Igazságügyi Bizottság), és már meg is szavazta az újra előterjesz-
tést az EP-ben. Game over! Az eredményt még nem ismerem, de a demokrácia 
felkent papjai és őrei egy ilyen eljárással mit bizonyítanak? Azt, hogy őket már 
semmi sem érdekli, csak az ők mindennapi lekváros kenyerük. Vagy mit mond 
Reybrouck flamand író: ,,Furcsa idők járnak a demokráciára: úgy tűnhet, mind-
enki vágyik rá, de hinni már senki nem hisz benne”. És ezek után (január 1- től) 
ennek a sóhivatalnak – pejoratív értelemben – veszi át a vezetését Európa egy 
másik demokratikus gigásza, Románia, pontosan a választások idejére. Zsák a 
foltját. 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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Egy szőke páciens állít be a szemorvo-
shoz, hogy megvizsgálják a szemét. Az 
orvos leülteti a tábla elé, és ráad egy 
próbaszemüveget, melynek egyik lencséje 
helyett papírlap van betéve. A szőke sírva 
fakad. Az orvos próbálja vigasztalni:
– De hölgyem, nincs abban semmi, ha valaki 
szemüveget hord!
– Tudom, doktor úr! – hüppögi a páciens.
– De egy szív alakú keretet ... (poén a rejt-
vényben)

Nem gond, hölgyem!

#vélemények   #hírek

Valutaváltó
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Véleményét elküldheti

Adventi gyertyagyújtás
Csíkszereda karácsonyfája 
köré, a Majláth Gusztáv Károly 
térre várják advent második 
vasárnapján is a város lakóit és 
más érdeklődőket. A második 
adventi gyertya meggyújtásakor, 
vasárnap 17 órától a csíksomlyói 
kegytemplom kórusának dalai 
csendülnek fel a téren, majd 
Urbán Erik ferences atya, a csík-
somlyói kegytemplom igazgatója 
szól az ünneplő közösséghez.

Búcsúk Csíkszéken
Piros betűs ünnepe van holnap 
a római katolikus egyháznak, 
december 8-a a Szeplőtlen 
fogantatás napja. E régi magyar 
Mária-ünnep névadója két csíki 
település templomának védő-
szentje, ma van a csíkdándfalvi 
és a menasági plébániatemplom 
búcsúünnepe. Dánfalván a bú-
csús szentmise szombaton dél-
ben fél 1-kor kezdődik, az ünnepi 
szónok Sajgó Balázs, a Caritas 
lelki igazgatója lesz – tudtuk meg 
Bara Ferenc dánfalvi plébánostól. 
Menaságon szintén szombaton 
délben fél 1-kor kezdődik az 
ünnepi búcsús szentmise.

Családok adventje 
Idén is megtartja a Családok 
ad ventje a Családlánccal el ne-
vezésű rendezvényét a Har gita 
Megyei Mozgássérültek Szer-
vezete. A csíkszeredai Erőss 

Zsolt Ar énában vasárnap 10 és 
18 óra között zajló eseményen 
a fo gyatékkal élők lehetőséget 
kap nak eltölteni egy szép napot 
egészséges társaikkal.

Ünnepség Kászonban
Kulturális napot tartanak vasár-
nap Kászonaltízen, az esemény 
9 órakor karácsonyi kézműves 
vásárral indul a helyi kultúrott-
honban. Ugyanott nyitják meg 
13 órától a  Kászon 100 éve című 
fotókiállítást a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont 
és a polgármesteri hivatal szer-
vezésében. Mint a szerkesztősé-
günkbe eljuttatott közleményben 
írják, a tárlat a községhez köthető 
hagyományokat, személyeket, 
helyszíneket mutatja be. Ezután 
14 órától a Virgonc Néptánccso-
port előadásával folytatódik a 
program, majd 16 órától András 
Ignác Őrzők a keleti gyepűn 
könyvének bemutatóját tartják a 
községháza tanácstermében.  
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Tisztán, olcsón, gyorsan!o sa !

Piac utca 7. szám 0751–288886@optikaelitelit_optika
Iratkozni lehet a 0751–288886-os telefonszámon.

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT
naponta 10 és 18 óra között, valamint
szemüveg készítés akár már

EGY ÓRA ALATT




