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A nap könyve
Drábik János
Százéves Trianon. Döntsük meg?
Törődjünk bele? Kik Trianon igazi felelősei?

A trianoni békediktátum bizonyíthatóan hamis tényeken és 
adatokon alapul. Ezt a szerződést a győztes antanthatal-
mak a kisantant-szövetségeseikkel kötötték a magyarokról, 
de nem a magyarokkal. A versailles-i Trianon-palotában a 
magyar küldöttséggel nem tárgyaltak, csak közölték velük 
a korábban már - nélkülük - meghozott döntéseket. 

Nem gond, hölgyem!
Egy szőke páciens állít be a szemorvoshoz, 
hogy megvizsgálják a szemét. Az orvos 
leülteti a tábla elé, és ráad egy próbaszem-
üveget, 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 rejtvényben.)

Küldje egyszerre a Székelyhon 230–234 -es lapszámaiban megjelenő szelvényeket a ke resz t   rejt vénnyel 
együtt az Árnika könyvesbolt címére december 14-éig, és egy értékes könyvet nyerhet.
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Teherautó- 
és munkagépalkatrészek.

Hogyan lesz a 
tanulás ÖrömKaland?
Mag József ÖrömKaland című 
kötetét mutatják be december 
11-én, kedden délután 6 órától 
a székelyudvarhelyi városi 
könyvtár olvasótermében. 
A szerző-pedagógus olyan 
kérdésekre keresi a választ, 
mint hogy honnan erednek 
az oktatás problémái, milyen 
megoldások léteznek ezekre a 
problémákra, és hogyan lesz a 
tanulás Örömkaland?

Koncertek 
a Filharmóniánál
Szimfonikus hangversenyre 
invitál a Székelyföldi Fil-
harmónia december 9-én, 
vasárnap este 6 órától: a kon-
cert szólistája Mohai Bálint 
fagottművész lesz, vezényel 
Cser Ádám. Műsoron: Mozart 
Figaro házassága-nyitány, 
C.M.v. Weber F-dúr fagottver-
seny, Fr. Schubert 5. szimfó-
nia. A koncertet a Székelyföldi 
Filharmónia hangversenyter-
mében tartják.
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0726-720199
e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Véleményét elküldheti

Valutaváltó

Euró 4,6556
Dollár 4,1091
100 forint 1,4369

Ma nappal Éjszaka
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Időjárás

December 8-án a sürgős ségi esete-
ket dr. Székely Domokos Melinda
ren de lőjében látják el, a Kossuth 
Lajos utca 24. szám alatt, 9–12 óra 
között (telefonszám: 0266-212882, 
0749-340770).
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Lottó

UNDOR KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Valamikor a kétezres évek elején az egész szocialista tömb egymással verse-
nyezve 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. Magyar-
országon népszavazás is volt, ahol nagyon vékony részvétel mellett ráfogta az 
akkori szocialista kormány, hogy érvényes, de egyedül Csurka István pártja 
(MIÉP) próbálta meggyőzni a népet az elfogultságtól, egyik magyarellenes párt 
(SZDSZ) pedig arra biztatta a nagyérdeműt, hogy ,,akar-e cukrászdát nyitni 
Bécsben?” Azt nem tudom, hogy aztán hányan éltek ezzel a lehetőséggel, azt 
viszont tudom, hogy a ,,jelölt” országok nagyon készültek az alapvető ,,nyugati 
értékek” gyakorlatba ültetésére, és egy pár ország kimondottan éltanuló volt, 
többek közt Magyarország. Aztán elérkezett a várva-várt (2004. május 1.) pilla-
nat, és akkor a nevezett éltanuló mellett még pontosan kilenc ország tagja lett 
a hőn áhított uniónak, olyanok is, akik nem voltak különösen érdekeltek e kegy-
ben (Málta).Tehát aki a legkisebb jelét is mutatta a csatlakozásnak, az teljes 
jogú tagja lett az elitnek. Akkor ebből a sorból Románia és Bulgária 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 ingatla-
nok, egyházi és magánvagyonok egy részének visszaszolgáltatása, de hasonló 
eljárás szerint kezelik a nyelvtörvényt is és nemzeti szimbólumainkat is, egy hi-
vatásos feljelentő majd szépen törvényesen mindent 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 sejtet-
ték, 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 emel-
ni szavukat, Európa fura urai emlékeztek még egy másik unió vezetési módsze-
reire és azokat kissé fényes mázba burkolva, de diktatórikusabban kezdték is 
alkalmazni. Aki ezután sem hátrált meg, azoknak aztán kezdték kiszabni a bír-
ságokat 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 szavazatok, így kínkeservesen kierőltették a jelen-
tés elfogadását  Tehát az EP a liberális-kommunista többséggel teljes gőzzel 
dolgozik, de mivel a győzelemre szánt napjaik lemenőben, elhatározták, hogy 
most már végképp tönkre kellene tenni Európát, mielőtt még jobblétre szen-
derülnének. 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 kontinens majd ha fagy. A szavazáskor azonban, 
bár nagyon magabiztosak voltak, nem kapták meg a többséget, ezért nagy sür-
gősen összeült a LIBE (Állampolgári Jogi, és Igazságügyi Bizottság) és már meg 
is szavazta az újra előterjesztést az EP-ben. Game over! Az eredményt még nem 
ismerem, de a demokrácia felkent papjai és őrei egy ilyen eljárással mit bizonyí-
tanak? Azt, hogy őket már semmi sem érdekli, csak az ők mindennapi lekváros 
kenyerük. Vagy mit mond Reybrouck flamand író: ,,Furcsa idők járnak a demok-
ráciára: úgy tűnhet, mindenki 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

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.
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