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Ókori megoldás a székelység problémáira!
Azon csodálkoztam, hogyan nem 

fagyott le a Cozmin Gușă féle televí-
zió képernyője, amikor az egykori, 
levitézlett, Peiu nevezetü politikus 
az i.e. 149-146 között dúló harmadik 
pun háborút kiagyaló Cato nevezetű 
római szenátor gaztettét idézte. 
Ezzel akarta példázni, hogyan kell 
egy legyőzött népet, (székelységet) 
végleg elhallgattatni, eltüntetni! Azt 
állította, hogy Cato a római szenátus-
ban minden nap követelte Karthágó 
elpusztítását, mert az fegyverkezik 
és Róma ellen támad. És végül halála 
utolsó napján vágya beteljesült: 
Karthágót lerombolták! A tévéka-
merák előtt ülő szereplők bólogatva 
vigyorogtak, hallgattak. Még egy 
lélek sem akadt, aki a történelmi 
valóságot ismerve, megálljt kiáltott 
volna Peiu elvtársnak. Lássuk rövi-
den, mi is történt akkoriban: Az első 
két pun háború folyamán a 200 000 
lakost számláló Karthágó városállam 
elveszítette minden gyarmatát, nem 
tarthatott hadiflottát, háborút csak 
római engedéllyel viselhetett. Mar-

cus Cato Mair római szenátor biztatá-
sára a Rómával szövetséges numídiai 
király állandóan támadásokkal zak-
latta a karthágói ültetvényeseket. 
Ezek fegyvert ragadtak támadóik 
ellen, amire Róma hadüzenettel 
válaszolt. A karthágóiak békekötési 
kérésére a rómaiak azt válaszolták, 
hogy rombolják le a városukat, és 
a sivatag belsejében a tengertől 10 
mérföld távolságra építsenek új vá-
rost. A karthágóiak akkor határozták 
el magukat a végsőkig való ellenál-
lásra. A római beavatkozás eredmé-
nye 150 000 ember legyilkolása, és 
az élve maradt 50 000 rabszolgaként 
való értékesítése, a város földig 
való lerombolása. A legenda szerint 
sóval hintették be a város romjait. 
Peiu úr elképzelésének minden 
feltétele adott: a parajdi sóbánya 
Románia legnagyobb sótartalékaival 
rendelkezik! Mindezek után tekint-
sünk rá a huszonegyedik századi 
Székelyföld gazdasági, társadalmi, 
együttélési valóságaira: a fémipari, 
faipari, csomagolóanyagokat gyártó, 

nyomdaipari, mezőgazdasági vállal-
kozások termékeinek több mint 90 
százalékát a székely megyéken kívül 
értékesítik. Az építőipar több mint 
80 százaléka ugyancsak megyéinken 
kívüli megrendelésekből boldogul. 
A húsipari és tejtermékek jelentős 
hányadát a román nagyvárosokban 
értékesítik. A székelyföldi turizmus 
egyre növekvő erejét a más megyék-
ből ideáramló román testvéreinknek 
köszönhetjük. Mindezen realitások 
tudatában a területi autonómiát ki 
lehet kiáltani, de hogy ezután mi 
következne, a legjobb esetben, az is 
világos: leállna a gazdasági vérke-
ringés , a blokád alá fogott vállalko-
zások bezárnának, a foglalkoztatott 
munkaerő kénytelen volna kiván-
dorolni. Saját magunk valósítanánk 
meg Peiu elvtárs vágyát: Székelyföld  
székelyektől való megtisztítását!  (...) 
A szájhősök, egyéni politikai karriert 
kergető magyar politikusok sokkal 
jobban tennék, ha a székelyföldi ma-
gyar vállalkozókat arra serkentenék, 
hogy az egyéni hobbijuk (magánre-

pülőgép, jacht stb.) valamint a kül-
földi bankokban felhalmozott milliók 
helyett fizessék meg becsületesen 
a fiatal székely munkaerőt, előzzék 
meg a székely régió kiüresedését. Itt 
élek ezen a földön 77 éve,  Csíkszere-
dában, Székelyudvarhelyen. Fölemelt 
fővel merem állítani, hogy itt a román 

testvéreink nem szenvednek semmi-
féle etnikai megkülönböztetésben. 
A civilizáció azon fokára jutottunk, 
amikor az én Bună ziua! köszönté-
semre Jó napot kívánokkal válaszol a 
nyugdíjas román rendőr.

Iszlai József közgazdász

H I R D E T É S

e-mail-ben: uzenet@szekelyhon.rosms-ben: 0726–720418
Véleményét elküldheti: 

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve, illetve 
illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Több ismerősöm kérdezte, 
tudom-e, hogy milyen sokan lopják 
Csíkszeredában a tömbházak vizét, 
és tudom-e, hogy miért dugulnak 
el állandóan a kanálisaink? Persze, 
hogy van tudomásom, hisz ritka az 
olyan lépcsőház, ahol ezt a lopási 
lehetőséget ne gyakorolnák jobb fize-
téssel rendelkező polgárok. Érdekes, 
a kisnyugdíjasok mindig rendesen 
fizetnek és a jelentett fogyasztás is 
reális. Lépcsőházunkban volt olyan 
öttagú család ahol kevesebb vizet 
jelentettek mindig, mint én és fele-
ségem! A jelenségről többen írtunk, 
de sajnos városunk vezetői-polgárai 
ilyen értelemben passzívak marad-
tak, mert helyrehozni a dolgokat, 
a közös nevezőt megkeresni nem 
könnyű feladat. Javasoltam többször, 

hogy kb. 10 lakószövetségből céget 
kell csinálni, mely tudná intézni az 
összlakosság problémáit. Legyen kar-
bantartó műhelye, ahol akár a képzett 
nyugdíjasok is dolgozhatnak, hiva-
talosan számlázva az elvégzetteket. 
A vízlopást is meg lehet akadályozni. 
Régi lakóbizottsági tagok tapasztala-
tával személyre szabott mennyiségi 
táblázatot kell csináltatni, amely 
alapján lehet számlázni. Aki reklamál, 
annak meg lehet mondani: amikor 
hozza a hivatalos vízóra-fogyasztást, 
elfogadjuk a panaszát. Persze e cég 
tudta nélkül senki nem végezhetne 
tömbházainkban falbontást, semmi-
lyen munkát. Jelzem, sok embernek 
lenne biztos munkahelye.

Nagy Béla

A vízlopásról

Tél végén, tavasz elején sokkal 
több kátyú keletkezik a közlekedési 
felületeken - utak, járdák stb., mert a 
nappali hó- és jégolvadást az éjszakai 
fagy követi. A keletkezett víz pedig 
befolyik minden résbe, repedésbe, 
majd jéggé fagy, ez pedig szétrepeszti, 
tovább növeszti a repedéseket, lyukká, 
kisebb-nagyobb gödrökké alakítja. És 
hiába próbálnak az utászok közbelépni 
hidegaszfalttal, az csak rövid ideig, 
napokig tart. Erről olvashattunk a 
napokban az újságban. No meg arról, 
hogyan intézkednek és mit tesznek a 
székelyföldi városok elöljárói annak 
érdekében, hogy minél kevesebb 
kellemetlenség érje a forgalom 
résztvevőit. Legtöbb helységben 
arra törekednek, hogy megelőzzék 
a nagyobb kátyúk létrejöttét, illetve 

a meglévőket betömjék – megelőzve 
ezzel az esetleges nagyobb balesetek 
bekövetkezését. Ha mégis megtörté-
nik a baj, megrongálódik valamelyik 
jármű, akkor sajnos számítani kell 
arra, hogy a károsultak kártérítést 
igényelnek polgári peres eljárás 
útján. Vagy – ha van felülbiztosítá-
suk, akkor kártérítést igényelhetnek 
a biztosítótól, az pedig perelheti a 
helyi vezetést, hogy visszaszerezze 
a kiadott pénzét. Hát akkor tömjék be 
minél hamarabb azokat a kátyúkat – a 
külvárosokban, például a csíksze-
redai Csibában is – megelőzve az 
esetleges balesetek bekövetkezését, 
még a tavaszi-nyári karbantartási 
munkálatok beindítása előtt.

Köz-ügyes

Eltüntetni a kátyúkat
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