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Az ókori Róma leégésének majdnem 1100. évfordulóján, 1163-ban kezdték 
meg a Miasszonyunk (Notre-Dame) katedrális építését. Most leégett. 
Egyszer majd megtudjuk az okot is. Vagy sohasem, mert még a tűzoltók ki 
sem értek a helyszínre, máris jelentették, hogy nem volt szándékos gyúj-
togatás, pedig tudjuk, hogy egy ilyen intenzitású sorscsapás elemzése 
hosszabb periódust igényelne, azonkívül pedig ma már ki hisz a „hivata-
los magyarázatoknak”? A tény, hogy két órát késtek, csak ráadás. Ekkor 
nagyhét első napja volt, és úgy néz ki, hogy eljött hát ennek is az ideje. 
A hiedelem ellenére mi nem örülünk neki, pedig sok történelmi rágalmat 
köszönhetünk a franciáknak, befejezve egy olyan országcsonkítással, 
ahol egyik legfőbb bűnösök voltak, a bűntársak pedig a legalávalóbb 
ordas hazugságokat terjesztették rólunk, ami fölött megbocsátólag 
szemet hunytak. Igaz, akkor már egy felvilágosodásnak nevezett hamis 
dogma önimádatának a bűvkörében voltak, pedig láthatták volna, hogy 
éppen 1789-ben, a nagy francia forradalom sleppje rongálta meg először 
a szent élyt, akkor éppen raktárnak használták. Majd 1905-ben kimond-
ták, hogy Istenre és egyházra nincs szükség. Ezeket látva és érzékelve, 
– miután Magyarországot keresztre feszítették, és szót adtak a magyar 
delegációnak – gróf Apponyi Albert a következőket mondta: „Önök most 
megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén 
mindazon országoknak, amelyek most itt megásták a sírját”. Aztán 1968-
ban végképp az anarchia mellett döntöttek, és kioktattak mindenkit 
ideológiából, elvekből, szexualitásból, erkölcsből és mindenből, sőt már 
a bőrszínünkről is véleményt formáltak. Most pedig a Notre-Dame lángok-
ban állt. A magyarság ma mindezt más síkra helyezi, hiszen mi voltunk az 
a nép, aki kezét az elsők között imára kulcsolta, a lángokban pedig nem 
egy épületet, hanem a kereszténység lelkét látta lángolni. Pedig már rég 
voltak előjelei a tragédiának, de mindezt egy pár bigott önjelölt vezető, 
elvektől és anyagi érdekektől vezérelve mindig megkerülte. Ma, amikor az 
oltár feletti üszkös kereszt némám néz le a dermedten álló és bámész-
kodó tömegre, talán valamit üzen. Ezt értette meg egy fiatalokból álló, 
szemükben a félelmet és szívükben ürességet érző csoport, amikor 
lassan térdre ereszkedtek, és imát kezdtek mormolni. Megítélésem 
szerint ők biztos nem materialisták voltak, mert a „haladók” ezt már 
pénzben és plázában kezdték volna számolgatni. Mindezt kár lenne 
most azzal elrontani, hogy azok, akik ludasok voltak mindebben a 
tragédiában, máris ígérgetni kezdtek, mert innentől fogva mindez már 
kampány és üzlet. Tisztelettel,
Bilibók Károly 

Az EU 2011-ben augusztus 23-át a diktatúrák áldozatainak napjává nyil-
vánította, és 2019-ben mégis felháborodtak, hogy Karl Marx szobrát vala-
ki festékszóróval fújta le. Mit gondolnak, hogy az EU élén levő balliberáli-
sok mik? Csak nevet változtatott komcsik. „Köszönjük” az RMDSZ-nek, 
hogy a bűnözők simogatása mellett szavazott. Szégyellje magát! 
R. H. 

Volt egy gyenge reményem, hogy az RMDSZ nem fog a csalók és betörők 
javára szavazni, ami nem így történt. De kire fogok én ezután szavazni? 
K. Cs. 

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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– Hogyan történt a baleset? – kérdik 
Kovácsot a baleseti sebészeten.
– Mentem a Trabanttal, és elhajtott mel-
lettem egy Porsche.
– De ez még nem okoz balesetet.
– Igen, de azt hittem, hogy  ... (poén a 
rejtvényben)

A kórházban

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7581
Dollár            4,2739
100 forint       1,4768

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

Véleményét elküldheti

AKTUÁLIS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

23° / 6°

Gyergyószentmiklós

23° / 6°

Marosvásárhely

27° / 10°

Székelyudvarhely

24° / 7°

Tanácstalannak érzi magát, és ez a 
hangulatára is rányomja bélyegét. Úgy 
tűnik, hogy segítségre lesz szüksége, 
hogyha eredményeket akar elérni.

Rendkívül tettre kész, így főképp a sa-
ját érdekeit helyezi előtérbe. Ám arra 
számítson, hogy ezzel ellenállást és 
ellenszenvet válthat ki a kollégáiból!

Korábbi erőfeszítései most meghozzák 
a várva várt eredményeket. Hogyha új, 
kockázatos tevékenységekbe vág bele, 
legyen nagyon elővigyázatos!

Mindenkivel hamar megtalálja a közös 
hangot. Most új barátokat szerezhet, 
az eddig hivatalosnak tűnő kapcsolatok 
pedig új síkon folytatódhatnak.

Olyan feladatokkal bízzák meg, ame-
lyek ismeretlen vizekre viszik Önt, így 
ma szüksége lesz kitartására, kreatív 
gondolkodásmódra és önfegyelmére.

Uralkodó bolygója ezúttal segíti Önt 
kibontakozni, ezért használja ki teljes 
mértékben a képességeit, támaszkod-
jon az eddig szerzett tapasztalataira!

Szorgalmának köszönhetően minden 
kötelezettségét maximálisan teljesíti. A 
rengeteg munka mellett azonban pró-
báljon időt szánni a kapcsolataira is!

Nehéz pillanatok várnak Önre, számos 
akadály gördül az útjába. Próbáljon meg 
átlendülni a holtpontokon, csak így lesz 
képes átvészelni a mai napot.

Ma felgyorsulnak Ön körül az esemé-
nyek. Hivatásában próbára teszik az 
alkalmazkodókészségét, a  kapcsola-
taiban pedig az érdekek dominálnak.

Az elmúlt időben főleg a munkájára fi-
gyelt, így elhanyagolta a magánéletét. 
Ossza be jobban az idejét, és foglal-
kozzék többet az érzelmi világával!

Munkahelyén komoly elhatározásra 
kényszerül, de nem sok ideje lesz arra, 
hogy mérlegeljen. Csupán a megérzése-
ire és az intuíciójára támaszkodhat.

Bár tele van energiával, ez mégsem 
ösztönzi arra, hogy tevékenyen töltse a 
napját. Míg megtalálja az egyensúlyát, 
csak rutinteendőkkel foglalkozzék!

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




