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A trianoni békediktátumot, amelyet a győztes hatalmak ráerőltettek Ma-
gyarországra, nem lehet felületesen kezelni, vagy azt a látszatot kelte-
ni, hogy majd az idő begyógyítja, mert az a világtörténelem legnagyobb 
gonoszsága volt, amit egy nemzettel el lehetett követni. A feledésnek 
még a legkisebb porszemét is le kell törölni róla, és napirenden kell tar-
tani, még akkor is, ha sokan már az égiekkel egy hadban fogunk harcolni 
az igazságért. Mert mit is mondott David Lloyd George miniszterelnök 
Londonban 1928 október 24-én: „A teljes okmány- és adattár, amit egyes 
szövetségeseink a béketárgyalások során nekünk szolgáltattak, hazug és 
hamisított volt. Nem vettük észre a szövetségeseink által elénk terjesztett 
statisztikák valótlanságát, amelyek végül is a diplomácia történetének 
legigazságtalanabb békéjét hozták létre, és amelynek következménye 
a nemzetközi törvények és a nemzetközi jogok legdurvább megsértése 
volt”. Nem lévén történész, ezért csak mint józan paraszt gondolkodha-
tok azon, hogy megítélésem szerint Románia a béketárgyalásokig nem 
volt szövetséges, hiszen 1918. május 7-én különbékét kötött a központi 
hatalmakkal. Tehát a győztes hatalmakhoz csapódott Románia Trianon-
ban I. C. Brătianu személyében megvalósította a hazudozás és a cinizmus 
magasiskoláját. Már a bevezetőt azzal kezdte, hogy az összes Mag-
yarországtól elcsatolandó területek „vissza kell kerüljenek Romániához”. 
Mintha valaha is ezen területek Romániához tartoztak volna. Aztán volt 
egy zseniális húzása, és azt javasolta az Antant kormányfőinek, hogy 
követelései felfoghatósága és megmagyarozhatósága érdekében enged-
jenek meg neki egy kis egyszerűsítést: „mivel Romániának igazságosan 
kb. 120 000 négyzetkilométeres terület járna, Erdély ebből csak 58 
000-et tesz ki s a többi különböző földrajzi egységek kettévágásával 
kerülne Romániához, nevezzék ezután az egészet Erdélynek. Kimondani 
is könnyebb, elfogad tatni is könnyebb, s a magyarok is könnyebben 
belenyugszanak egész Kelet-Magyarország elvesztésébe, ha Partiumot, 
Tiszántúlt nem kell külön siratniuk: hamar megszokják bizonyára, hogy 
Nyíregyházától Temesvárig Szatmáron, Váradon és Békéscsabán át mind-
en város erdélyi város, s hogy a Keleti-Kárpátok és a Tisza között legalább 
négy földrajzi egység időtlen idők óta egy és oszthatatlan, s a legrégibb 
időktől román”. (Forrás: Kocsis I. Történészek a kereszten, 479 old.). Ez 
megdöbbentő és hihetetlennek tűnik, mert hát nem mészárosok szab-
dalták a tetemet, hanem felvilágosult politikusok. Gondoltuk mi, de Mag-
yarország teteme, aki több mint ezer éven át védte a nyugati jólétet, akkor 
ott feküdt aléltan kiterítve a ragadozók előtt minden védelem nélkül, és 
akkorra már a dáko-román bölcső is a csecsemővel több mint duplájára 
nőtt. A javaslat azonban nem volt hiábavaló, mert sajnos ha nem pont 
olyan formában, de a következő generációk már az egész lopott területet 
csak úgy emlegették, mint Erdély, mind a két oldalon. Ennek a gaztettnek 
lehet gazdaságilag  meghatározható értéke, de ami a nemzet lelkében 
okozott pusztítást illeti, annak nincsen mértéke. 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.

Az olvasó véleménye

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
A VÁLASZ
– ... se nem oszt, se nem szoroz.
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– Főnök úr, én felmondok. – Jelenti be 
a takarítónő a bankfiók igazgatójának. 
– Nem tudom elviselni a bizalmat-
lanságukat!
– Mi az, hogy bizalmatlanság? Még a 
páncélszekrény kulcsát is mindig itt 
hagyom az íróasztalon!
– Az igaz, ...! ... (poén a rejtvényben)

Ez elviselhetetlen
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POLITIKAI RANGSOR KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

6° / -1°

Gyergyószentmiklós

6° / -3°

Marosvásárhely

9° / 1°

Székelyudvarhely

7° / 1°

Rendszerezze a jelenlegi tevékenysé-
geit, állítsa őket fontossági sorrendbe! 
Döntéseit logikus érvekre alapozza!

Hozzáállásának köszönhetően hamar 
talál szövetségeseket a teendőihez. Ma-
radjon mindenkivel együttműködő.

Felelőtlenül viselkedik, ami negatív kö-
vetkezményeket hoz a hivatásában, va-
lamint a magánéletében egyaránt. 

Ma azon problémákat vegye kezelésbe, 
amelyeket eddig még nem tudott végle-
gesíteni! Amennyiben nem lát más kiu-
tat, kössön kompromisszumot!

Úgy tűnik, hogy bizonyos dolgokon ez-
úttal nem tud változtatni, ezért legyen 
elfogadó! Maradjon a háttérben, ámde 
ne hanyagolja el a kötelezettségeit!

Felgyorsulnak Ön körül az események, 
váratlan fejlemények következnek be. 
Őrizze meg az önbizalmát, alkalmazkod-
jék a kialakult szituációkhoz!

Hajlamos mindent szélsőségesen meg-
ítélni, kiszámíthatatlanok a reakciói. 
Jobban teszi, ha most visszavonul, és 
egyensúlyba hozza a lelki világát!

Remek formában van, ezért mára ér-
demes olyan megbeszéléseket, illetve 
tárgyalásokat időzíteni, amelyek komo-
lyabb szellemi kihívást jelentenek.

Rendkívül szétszórt, az indulatait pe-
dig a munkatársain próbálja levezetni. 
Olyan elfoglaltságokat keressen, amivel 
helyrebillentheti az egyensúlyát!

Rengeteg a tennivalója, egyszerre több-
irányba kell koncentrálnia. Ne veszítse el 
a türelmét, hallgasson a megérzéseire, 
és használja fel a tapasztatait!

A mai napon képtelen segítség nélkül 
megoldásokat találni a feladataira. Jár-
jon nyitott szemmel, és bátran fogadjon 
el minden felkínált támogatást!

Rendezze a gondolatait, és keresse meg 
az elmúlt időben megélt kudarcok okait! 
Vonja le a tanulságokat!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

Horoszkóp

5/40 6  18  25  14  12  21

JOKER 29  3  39  14  33  + 6

Noroc Plus 965739

Super Noroc 653112

6/49 30  21  41  32  45  3

Noroc 8209070

Lottó




