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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 rá-
fogta az akkori szocialista kormány, hogy érvényes, de egyedül Csurka István 
pártja (MIÉP) próbálta meggyőzni a népet az elfogultságról, egyik magyarel-
lenes 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 ,,nyu-
gati értékek” gyakorlatba ültetésére, és egy pár ország kimondottan éltanuló 
volt, többek közt Magyarország. Aztán elérkezett a várvavárt (2004. május 1.) 
pillanat, és akkor a nevezett éltanuló mellett még pontosan kilenc ország tagja 
lett a hőn áhított Uniónak, olyanok is, akik nem voltak különösen érdekeltek 
e kegyben (Málta). Tehát aki a legkisebb jelét is mutatta a csatlakozásnak, az 
teljes jogú tagja lett az elitnek. Akkor ebből a sorból Románia és Bulgária ma-
radtak 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 betar-
tani, 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 visszaszolgáltatása, de 
hasonló eljárás szerint kezelik a nyelvtörvényt is és nemzeti szimbólumain-
kat is, egy hivatásos 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 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 átverés-
re, és fel merték emelni szavukat, Európa fura urai emlékeztek még egy másik 
unió vezetési módszereire, és azokat kissé fényes mázba burkolva, de diktatóri-
kusabban 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 szavazatok, így kín-
keservesen kierőltették a jelentés elfogadását. Tehát az EP a liberális-kommu-
nista többséggel teljes gőzzel dolgozik, de mivel a győzelemre szánt napjaik le-
menőben, 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 kontinenst, majd ha 
fagy. A szavazáskor azonban, bár nagyon magabiztosak voltak, nem kapták 
meg a többséget, ezért nagy sürgősen 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 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, 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 

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: 
ELŐVIGYÁZATOSAN...
– ... és megárthat a házasélet.

Ma nappal
Holnap

hajnalban

1° -5°

Időjárás

PIMASZ

MIKES
SZEMÉLY-

NEVE

BARN

KUKACHÁZ!

NYELV-
SZÉLEK!

SIEMENS
... 

KEZEKKEL!

LÁM

ÖTÓRAI
ITAL

MASÍROZÓ

HATALOM
JELZŐJE

TOVA

TONNA

PÓTMAMA

TALÁL

A KÉT ...
(JÓKAI MÓR)

RÉGI
RÁDIÓM.

A HELYÉRE
TEVŐ

ELŐTAG:
ÚJ-

SÁRGA,
NÉMETÜL

RÓMAI 1

ERREFELE!

LOKÁTOR

A MÉLYBE

T

MEDVE-
LÁBAK!

LITER

A SOR
ELEJÉN

CAPPE ...

VEDERBE
KERÜLT!

EGYEL!

2

1Egy szőke páciens állít be a szemorvo-
shoz, hogy megvizsgálják a szemét. Az 
orvos leülteti a tábla elé, és ráad egy 
próbaszemüveget, melynek egyik lencsé-
je 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)

Nem gond, hölgyem!

Valutaváltó

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

A Szent Miklós Napok 
hétvégi programja
Ma 10 órától dísztanácsülés-
sel folytatódnak a városnapi 
programok. 17 órától lesz 
a Halasági Csibi Teaest és 
Kolumbán Barna Csongor 
képzőművészeti kiállítása 
(Yourlivingroom), 18 órától 
András Zsolt (Zümi) Évszakok 
természetfotó kiállítása és 
Szabó Tamás Mesterveretek 
című éremtárlatának megnyi-
tója (művelődési ház, Karancsi 
Sándor-terem). A nap esemé-
nye 18 órától az Aerobik-mara-
ton (Basilides Tibor Sportcsar-
nok), 20:30-tól Versek az arc 
egyik oldaláról, látványszínház 
(művelődési ház, stúdióterem). 
19 órától kezdődik az Élmény 
Alap, jótékonysági vacsora 
Erdélyi Róberttel. December 
8-án, szombaton a IX. Kár-
pát-medencei disznótoros 
fesztivál és süteménymustra 
lesz a nap fénypontja a Miron 
Cristea (sétáló) utcában. Az 
esemény kísérő rendezvénye 
az V. Gyergyószentmiklósi 
Forraltbor-készítő Verseny, 
a Kárpát-medencei Kamrák 
Kulináris Kincsei, Hagyo-
mányos eljárással készített 
húsipari termékek versenye és 
a Kocsonyamustra. A színpa-
don 11 órától fellép a Barátos 
zenekar, Nistor Mihály és népi 
zenekara, a Cika zenekar, a 
Brill Dance Táncstúdió, a sport-
csarnokban folytatódik a Szent 
Miklós Kupa karateversennyel, 
a Sportiskola tornatermében 
most is lesz Zsibongó a kisgye-
rekes családoknak. 
17 órától a kibővült úrihím-
zés-kiállítás megnyitója kezdő-
dik a Sándor-házban, 19 órától 
A lélek melege, Hellebrand 
Józsua és Burján Gál Enikő 
képzőművészeti kiállítása a 
Centrál Kávéházban, majd 21 
órától jótékonysági táncház az 
öreg zenészekért – muzsikál 
a Cika és a Barátos zenekar a 
Rozmaring vendéglőben. 
December 9-én, vasárnap a 
Szent Miklós Kupa keretében 
lesz kosárlabda-, asztalite-
nisz-, jégkorongbajnokság és 
sakkverseny. 11 órától kezdő-
dik a Gasztronómiai fórum a 
Rozmaring vendéglőben, 16 
órától az Ördögborda Néptánc-
együttes mutatja be Napszen-
tület, őseink hagyatéka című 
táncjátékát (művelődési ház, 
színházterem). 17 órától az 
unitárius templomba várnak 
a Sándor Szilárd (nyárádsze-
redai-jobbágyfalvi unitárius 
lelkész) Végül kisimul minden 
ránc című kötetének bemuta-
tójára, 18 órától Jégkarneválra 
(műjégpálya), 19:15-től adventi 
gyertyagyújtásra (főtér) és 
20 órától No Sugar koncertre 
(művelődési ház, színház-
terem). Az eseményzáró 22 
órakor kezdődik: Zongoraest 
Mihály Csabával és zenekará-
val (OneSes).

• RÖVIDEN

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.

Sudoku

Viccek

– Apu, ismerek egy téli zöldséget!
– Na ne mondd! És melyik az?
– A síparadicsom!

*
Rozoga autó áll be a benzinkúthoz.
– Tele kérem – mondja a sofőr a 
kutasnak.
A kutas végignézi az autót, és 
megkérdi: – Biztos, hogy elmegy 
még annyit vele?

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

Véleményét elküldheti

UNDOR KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR
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