
KI FIZETTE 
MEG MINDEZT?

Fordítás román nyelvből

CINE A PLATIT TOATE ASTEA?





























RASPUNS : Noi cei care le dam bani la cei care cersesc

FELELET: Mi, akik  pénzt adunk a koldulóknak



Noi cei care le cumparam CD-urile si casetele cu manelele lor tampite

Mi, akik megvesszük a hülye lakodalmas CD-
iket és kazettáikat



Noi cei care platim impozit la stat pentru ca 
apoi statul sa le dea alocatie pentru fiecare 
puradel.( Ei au constatat ca se castiga bani 
mult mai usor si mai placut facand copii 
decat muncind)

Mi, akik adót fizetünk 
az államnak,  hogy 
aztán az állam segélyt 
adjon  minden 
purdénak.  (Rájöttek, 
hogy könnyebben és 
kellemesebben lehet  
pénz keresni 
gyermekcsinálással, 
mint munkával.)



Noi care ii chemam la nunti sa ne cante manele si le dam 
3000 de euro pe ora

Mi, akik  meghívjul őket esküvőkre, 
hogy óránként 3000 Euróért 
lakodalmast  játszanak nekünk.



Noi care platim CAS si apoi statul le da ajutor social cu toate ca n-au muncit niciodata

Mi, akik  Egészség-biztosítást fizetünk, majd az állam 
szociális segélyt nyújt nekik annak ellenére, hogy sohasem 
dolgoztak.



Responsabilii centrelor de colectare a 
deseurilor care primesc elemente de fixare a 
sinelor de cale ferata si cupru (foarte scump) 
de la instalatiile de semnalizare CFR cu toate 

ca stiu ca sunt furate. Si ce daca deraiaza 
vreun tren asa cum s-a intamplat la Focsani?

A hulladékgyüjtő 
központok felelősei akik  

átveszik a vasúti-sín 
rögzítő elemeket és a 
(nagyon drága) vasúti 

biztosító berendezéseknél 
hasznát vörös-rezet, annak 

ellenére, hogy tudják -
lopottak. Mit számít, ha 
kisiklik egy vonat, mint 
ahhogy az Focsani-nál 

történt?



Cetatenii din tarile UE care umbla  cu capul in nori fara sa fie atenti la portofel si la poseta

Az  EU-s állampolgárok, akik a fellegekben járnak, 
ahhelyet, hogy a pénztárcájukra és táskájukra ügyelnének.



Cand se va schimba ceva ?

Peste 20 – 30 de ani  cand vor deveni majoritari ( In prezent din 9 noi nascuti 
numai 2 sunt romani). Atunci se va schimba denumirea tarii in Rromania iar noi 

vom fi minoritari deci prea putini pentru a le  mai putea subventiona 
monstruozitatile astea de “palate”.

Mikor változik valami?

20-30  év múlva amikor többségben 
lesznek. (Jelenleg  9 újszülöttből  csak 2 

román.)  Akkor majd megváltozik az 
ország neve Romaniára mi pedig 

kisebbség leszünk,  túl kevesen ahhoz,  
hogy  tovább segélyezzük ezeket a 

szörny „palotákat”.



OARE ASA VA ARATA VIITORUL ?...

VAJON EZ A JÖVŐ ? …    ÉS MAGYARORSZÁG ???
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