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Az 1859-ben, Charles Darwin elmélete alapján megjelent A fajok eredete 
című könyv alapján lényegében már teljesen tisztában vagyunk saját 
egónk helyével a világban. Itt világosan ki van fejtve az egész evolúció, at-
tól kezdve, hogy valahol a világegyetemben találkozott két vízcsepp, azok 
meg elkezdtek fejlődni. Ezért nem orrolok meg arra sem, hogy néha vízfe-
jűnek mondanak, mert tudom, hogy igazuk van, hiszen a H2O az alapa-
nyagunk. Tehát így fejlődött ki lassan az élővilág, amely  utolsó lépésként 
kierőltette magából a homo sapienst, és ezzel az egész evolúciós menet 
a csúcsra ért. Szerintem azért csak fejlődött tovább, mert később meg-
jelent a mohó sapiens is, amely ugyan genetikailag nem bizonyított, de 
mégis egy felsőbbrendű lény lehet, hiszen ez a kb. 10%-os kaszt birtokol-
ja a világ gazdaságának és gazdagságának több mint 90% -át. Érdekes 
módon, míg az állatvilág békésen megvan, és a tápláléklánc biztosítja az 
állandó egyensúlyt – ha a tudattal megáldott ember nem lép közbe –, ad-
dig a humán társadalomban óriási feszültségek és hatalmas diszkordan-
cia van, éppen az egyesek által felhalmozott vagyoni egyen etlenségek 
okán. Persze ahhoz, hogy mindez így legyen, véleményen szerint mindig 
kell legyen egy ideológia, egy eszme, amit megbízott bigottok terjesz-
tenek, és amit mi, halandó többség legtöbbször minden megfontolás 
nélkül tudomásul veszünk, elfogadunk, és még hiszünk is benne. Ha csak 
az utóbbi 150 évet vesszük, szinte közhelynek számít, hogy az ún. baloldal 
mindig az elnyomottak, szegények, az elesettek pártján állt, de persze 
ettől azóta sem változott érdemlegesen majdnem semmi, csak a hatalom 
vándorolt legtöbbször az ölükbe. Hatalmas osztályharcot vívtak a kap-
italizmusban, a munkások viszont mindig a helyükön maradtak ugyan-
olyan alacsony bérért, és a szocializmusban deklarált proletárdiktatúra 
se tévesszen meg senkit. Egy időben a bérharc volt a fő foglalkozásuk, 
de ha rátekintünk a mai keresetekre, akkor világosan látható a statisz-
tikai adatokból, hogy a világ legtöbb országában még mindig a ’70-es 
évek bérei a dominálók, tehát ilyen megközelítésben nem sokat haladt 
a világ előre. Ma már megint egy másik elv, éspedig a rasszizmus elle-
ni harc határozza meg tevékenységüket, amely ideológiával elmennek a 
falig, és érdekes módon ugyanaz a baloldali tömb vedlett át zászlóvivővé 
és mint lakmuszpapír úgy változtatják színüket, a megrendelőjük elvárá-
sai szerint. Ma már lényegében az egész nyugat kormánypolitikájában a 
sokszínűség, a diverzitás elvét vallja, és gyakran még az alkalmassági 
vagy képességi különbségek ellenére is a fehér ember kárára döntenek. 
Sok helyen már IQ-tesztet sem gyakorolnak, hiszen már az is egy rasszis-
ta megnyilvánulás, pedig csak egy pillantást kellene vetni a Nobel-díja-
sok névsorára. No, nem a Nobel-béke díjasokéra! Akkor most Hararitól 
idéznék: „Az emberi bölcsesség ereje hatalmas, de nem becsülhetjük 
alá az emberi butaságét sem”. Írom mindezt azért, mert megítélésem 
szerint már mosolyt csalhat sokak arcára, mikor egy amerikai állatvédő 
szervezet egészen mérsékelt (hogy enyhén fejezzem ki magam) tudo-
mányos indokkal a tejivás beszüntetéséért agitál, mondván, hogy a tej 
a felsőbbrendűség jelképe. Gondolom, nem kell már sok idő, és kiderül, 
hogy a tejben bűnös náci elvek vannak kódolva. Ide kívánkozik egy ókori 
bölcs közmondás, miszerint „A zseni megrendülve hallgatja a menny-
dörgést, a dilettáns túl akarja kiabálni”.  Ezért nagyon jó a meglátása 
Robert Frost-nak: „A világ tele van készséges emberekkel. Az egyik fele 
kész dolgozni, a másik fele kész hagyni őket dolgozni”. Tehát a világ eg-
yik fele megtermeli a fogyasztási cikkeket, míg a másik fele gyártja az 
elméleteket, amit én laikus módon ingyenélésnek neveznék. 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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Kaláka-koncertek 
Gyergyószéken
Szabad-e bejönni ide betle-
hemmel? című koncertjét négy 
gyergyói helyszínen mutatja 
be az idén 50. évadját ünneplő 
Kaláka együttes. Ma délután 
4 órától a ditrói Kőrösi Csoma 
Sándor Művelődési Házban, 
este 7-től a gyergyószentmik-
lósi Szent István-templomban 
lesz megtekinthető a műsor. 
Holnap 19 órától a csomafalvi 
római katolikus templomban, 
vasárnap, december 16-án déli 
12 órától pedig az alfalvi Petőfi 
Sándor Művelődési Házban 
tekintheti meg a közönség a 
hangversenyt. Az alfalvi koncert 
során begyűlt adományokat a 
helyi Szent Imre Vincés Cso-
portnak ajánlja fel az együttes a 
már hagyományosnak számító 
karácsonyi jótékonysági prog-
ram lebonyolítására.

Gyermekkoncert
A gyergyószentmiklósi Vaskertes 
iskola művészeti osztályainak 
tanulói, a tanintézet népdalcso-
portja és kórusa tart karácsonyra 
hangoló koncertet vasárnap, 
december 16-án, délután 4 órától 
a Szent István-templomban. 
Az eseményt jótékony céllal 
hirdetik, a begyűlt adományokat 
a Napsugár az Esőben Egyesület 
által működtetett, értelmi sérül-
teket foglalkoztató és fejlesztő-
központ javára ajánlják fel.

Drognapló
A Kubiszyn Viktor műve nyomán 
készült Drognapló című előadást 
ismét műsorra tűzte a Figura 
Stúdió Színház, a darab decem-
ber 20-án lesz megtekinthető 
a gyergyószentmiklósi színház 
stúdiótermében.

Adventi koncert  
A Kolcsár Árpád zenetanár 
irányította gyergyószentmiklósi 
Szent Miklós Kamaraegyüttes 
advent harmadik vasárnapján, 
a fél 11-kor kezdődő szentmise 
után Menaságon, majd a 18 
órai szentmise után Csíkszent-
györgyön énekel. A karácsonyi 
hangversenyen Mátyás korának 
egyházi zenéjéből, illetve e kor 
kisugárzása jegyeit őrző kórus-
művekből hallhatnak az érdek-
lődők. A fellépéseket Hargita 
megye tanácsa támogatja. (x)

• 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

A színházi páholyba elegáns hölgy 
és úr lép be.
– Ki az? - kérdi valaki.
– A Reggeli Újság kiadója.
– Azt ismerem, de a nő?
– Az esti melléklet.

*
– Mivel dicsekedik a legtöbb ember?
– A szerénységével

0726-720418
e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro
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PRÓBA SZERENCSE KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
A RENDŐR ÉS AZ AUTÓS
... mennyit ad érte.
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A kocsmában mondja az egyik részeg a má-
siknak:
– Tudod, komám, a feleségem emlékére 
iszom. Egy áldott jó asszony volt, minden 
nap templomban járt, napközben állandóan 
a Bibliát olvasta, este zsoltárokat énekelt. 
Egy héten háromszor meghívta a papokat és 
a kántort ebédre.
– Akkor a feleséged egy angyal volt. Biztos az 
Úr ezért szólította magához.
– A fenét szólította! ... (poén a rejtvényben)

Emlék...

december
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