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Tisztelt Veress Dávid! Tekintettel arra, hogy ön Csíkszeredán kívül a megye 
más helységeiben ritkán, vagy egyáltalán nem jár, emlékeztetem, hogy a 
megye nagyon sok községében az ön által emlegetett törvény, ami a rendőrök 
jogállásáról rendelkezik, (a magyar nyelv ismerete a 20 százalékot megha-
ladó magyar nyelvű lakossággal rendelkező településeken) a gyakorlatban 
másképp mutat. A törvényeket más is ismeri. Ön, mint mindig, egyéb dol-
gokkal is rendkívül optimista, én viszont nem annyira, hiszen még nem hal-
lottam, hogy községeink és városaink román ajkú rendőrei intenzív magyar 
nyelvű tanfolyamra járnának, és el is sajátították a nyelvet. Az is lehet, ön 
másképp tudja. De ha nem hiszi, amit fent említettem, lehet egy felmérést is 
végezni-végeztetni megyeszinten, hogy meggyőződjön? Nemde?
Nézőpont

Tisztelt Egy szépvízi lakos, aki fizet, de települése nem részesül a jöve-
delemből. A Székelyhon március 7-i számának Az olvasó véleménye ro-
vatában megjelent véleményét elolvasva, illő tisztelettel kérem, hogy 
ne maradjon a saját tájékozatlansága áldozata, hanem mielőbb keres-
se meg a saját települése polgármesterét, aki a Hargita Víz Egyesület 
igazgatótanácsi tagjaként is alapos ismerője az önkormányzatok tulaj-
donában lévő Harvíz helyzetének. Csíkiakul székelyekül, mi nem adtuk, 
s nem is adjuk soha idegenek kézébe a vízszolgáltatást! Csíkszereda 
Megyei Jogú Város önkormányzata/tanácsa, nemhogy az ön által em-
legetett ,,osztalék’’ felvételével nem foglalkozik, hanem a nagyobb anyagi 
teherviselése által éppenséggel segíti a csíki önkormányzatok többségét!
Veress Dávid önkormányzati képviselő

Tisztelt K. H., az a bizonyos „elmart” egyenes ember mit tett az erdélyi 
magyarságért, konkrétan az EU-s emberi és szabadságjogok szakbi-
zottságában – talán jó lenne tudni most utólag is a 12 éves mandátuma 
alatt, havi 8000 eurós fizetésért, ami 4,5 lejes árfolyamon havi 36 ezer 
lejnek felel meg. Van önnek ekkora havi jövedelme, kedves K. H.? Mi több, 
minduntalan csak azt látjuk, hogy zászlóinktól megfosztottak, a külön-
böző magyar feliratokat törvényes úton leszdeteik, és még sorolhatnánk 
tovább. Tehát nagyjából ezek történtek az „elmart” személy mandátu-
ma alatt tájainkon. Talán nem árt egy kis frissítés az erdélyi magyarság 
részéről sem, ami az EP-képviseletet illeti. És ha követi a napi híreket, 
kedves K. H., láthatja, milyen tolakodás, tolongás van az uniós képviselői 
helyekért más hazai pártoknál is. Vajon miért? Na találja ki.
Nézőpont

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
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– Megmondom a feleségednek, hogy 
megcsalod őt a titkárnőddel!
– Nem várhatnál vele a hónap utolsó 
napjáig?
– Miért pont addig?
– Akkor van a születésnapja, és nincs  ... 
(poén a rejtvényben)

Miért várni?

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7410
Dollár            4,2261
100 forint       1,4999

Vicc
– Apa! Ki volt az a bácsi, akit az autó-
buszon megöleltél? 
– Nem tudom Gazsikám, de mindjárt 
megnézzük a pénztárcáját!

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

Véleményét elküldheti

SZÖVEG NÉLKÜL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
7° / -1°

Gyergyószentmiklós
5° / -2°

Marosvásárhely
11° / 1°

Székelyudvarhely
9° / -1°5/40 29   14   31   12   16   34

JOKER 16   27   22   6   43  +  4

Noroc Plus 095325

Super Noroc 078196

6/49 4   20   1   10   5   42

Noroc 4159988

Lottó

Szinte semmi sem alakul az elképzelé-
sei szerint, így a mai napon számos ku-
darc éri Önt. Vonuljon félre és keresse 
meg a bizonytalanság okát!

Rendkívül határozott és fogékony az új 
dolgokra. Hozza ki a legtöbbet szakmai 
képességeiből, nyisson meg olyan kapu-
kat, amelyek a sikerek felé vezetnek!

Több fronton is helyt kell állnia, de ez 
nem esik nehezére, ugyanis ma Önt a 
kihívások éltetik. Készítsen ütemtervet, 
és részesítse előnybe a határidőket!

Uralkodó bolygójától új lendületet kap 
céljai elérése érdekében. Hallgasson a 
megérzéseire, és igyekezzék kamatoz-
tatni az eddig befektetett munkát!

Maradjon céltudatos, és akkor se hát-
ráljon meg, ha akadályokba ütközik! 
Arra vigyázzon, hogy ne éljen vissza a 
kollégái által felkínált segítséggel!

Szellemileg friss, és képes pontosan 
felmérni a kockázatokat. Ma főként a 
csapatmunkákat, illetve a szervezési 
műveleteket részesítse előnyben!

Túlságosan könnyelmű, ezért nem lát-
ja át az összefüggéseket és a következ-
ményekkel sem képes számolni. Fon-
tos döntéseket lehetőleg ne hozzon!

Képes megőrizni a türelmét annak da-
cára, hogy sok nehézséggel kell meg-
küzdenie. Pozitív kisugárzásának kö-
szönhetően ma sokan támogatják Önt.

Hiányzik Önből az a hajtóerő, amely ösz-
tönözné a tennivalói elvégzésére. Ne en-
gedje, hogy eluralkodjon ez a hangulat, 
mindenképp tegyen valami hasznosat!

Emelkedjen felül a negatív érzésein, és 
kizárólag az aktuális feladatokra kon-
centráljon! Ha sikerekre vágyik, ne zár-
kózzon el az újszerű megoldásoktól!

Váratlan fordulatokra készülhet, ame-
lyek megnehezítik a dolgát, és némi 
pluszmunkát is hoznak. Ettől eltekint-
ve ne hanyagolja el a rutinfeladatait!

Egy nem várt esemény miatt teljesen 
felborul a mai terve. Szervezze át éssze-
rűen a tennivalóit, és ne kezdjen kapko-
dásba, mert azzal csak ront a helyzetén!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

Horoszkóp




