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Ujbol eltelt egy esztendo
Beszamolo kellene
Ha fejemen abrones volna,
Amit mostan megstrofolva,
Okos dolgot ellene.

Van ugyan a nadragszijam,
De az sokkal lennebb van.
Megprobalom, szorongatom,
De a kusza gondolatok
Alantasok lesznek majd.

Gytilesekben a jelenlet
Nagyon fontos tenyezo.
Egy - egy esetet kiveve,
Mikor gatolt betegsegem,
Voltam pontos erkezo. /x/

Es ha mar a betegsegek
Itt is szoba kertiltek,
Tobbszor volt, hogy gondolgattam,
A lemondast fontolgattam,
De gyozott a beestilet.

"
Nem kenyerem sirankozni,
Hogy mi van es hogy mi nines.
A~apelvem, hogy megtenni,
Beestilettel vegigvinni
A dolgomat, mese nines.

Bantott, hogy teljesitmenyem
A kutyaknal lelanyhult.
Igen, mert en oregedtem,
Az ebek szama novekedett,
Mindhiaba ugattunk.
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En a jogi bizottsagban
Tevekenyen reszt yettem.
Minden problemat megragva
Lehetoleg sohsem hatra
Forgattam a kereket.

Ahogy a sport eszembe jut
Lesutom a szememet.
Hogy a bizottsagban vagyok,
Ahol lehet eltagadom.
En magamat szegyelem.

Annyi tehetseges gyermek
Es annyi sok sportbarat.
Aggodik egy egesz varos,
Szetfoszlott egy ttinderalom.
Hova dobtuk kosarat?

A fogado oraimat
Minden hoban tartottam.
Az utolso kedden jartam
A cifra Beor - palotaban
Panaszokat hallgattam. /xx/

Legtobb zokszo a vagyon volt,
Amit vissza nern adtak.
Egy sernvolt ki tobbet kapott,
Amiert megharagudott
Es azert jott panaszra.

Jol halad a jarda-program.
Mindjart nincsen sehol sar.
A sok drot es tavvezetek,
Mindenfele illetlenseg
Bekerlil a fold ala.

Es ha meglesz a park alatt
A rnelyszintu parkolo.
Pityoka yarOS lesz Szentgyorgy,
Mi ertekes resze nem fonn,
Fold alatt talalhato.
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Va1asztas 1esz az uj evben.
En csak annyit ohajtok:
A magyar partok fejeire
A vas he1yett mindeniknek
Sza1mabo1 font ka1apot!

A harom part vezet6i
Ertsek meg vegre egymast!
EgyUtt 1egytink mind ott, hoI a
Regi jussunkat bo1dogan
A Szeke1yfo1det kia1tjak!

Oh, add Uram, hogy ugy 1egyen!

U.I. /x/ Rendes tanac$\i1es 11, reszt vettem 10, ami 91%Rendkivii1i " ,~ 15 tt " 14 It 93%
Jogi bizottsag 32 It " 29 It 91%Sport It 23 " It 19 11 83%
Osszesen 81 11 " 72 It 89%

/xx/ Minden honap uto1so kedden 18 - 19 erak kozott a
Beor-pa1otaban. Martinov~cs utca 2 szam. A 1egkoze-
lebbiek: 2012 januar 31, februar 28, marcius 27.-

Sepsiszentgyorgy, 2012.januar 15.-
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