
2019.  MÁRCIUS 15–17. ,  PÉNTEK–VASÁRNAP1 2 P U L Z U S

Rég nem eveztünk hazai vizeken, pedig már Pompeius is azt mondta, 
hogy navigare necesse est. Most, hogy felderengett egy új európai par-
lamenti választás, képviselőink is ébredni kezdtek téli álmukból, és már 
azonnal titkosan meg is határozták jelöltjeiket. Engem az ilyen titkos 
szavazás mindig a vízilabdameccsekre emlékeztet, mikor minden fej 
kinn van a vízből, mosolyt váltanak a nézőkkel, de a lelátókról nem lát-
juk, mi történik a felszín alatt, ki mit markol, üt, vagy esetleg simogat. 
Ezt tették képviselőink is, mert mindjárt az elejére egy olyan jelöltet 
állítottak, aki engem a zoológusok világába kalauzol. Ott ugyanis a ter-
mészeti tényezők összetett feltételeinek hatására néhány fajt kihaltnak 
nyilvánítanak, de nem ritka, mikor bizonyos idő elteltével a megbélyeg-
zett egyed valahol megjelenik, az illető kutatók legnagyobb örömére. 
Szerintem most nálunk is ez történt, hiszen az első számú jelölt évekig 
nem adott életjelt magáról, aztán most hirtelen listavezető lett, biz-
tosítva ezzel újabb 5 évre megélhetését. Ha belegondolunk, hogy jel-
zett jelölt már 2007 óta az Európai Parlament képviselője, elhihetjük, 
hogy valóban a legnagyobb fokon képvisel minket, a rengeteg kiállás, 
mit értünk tett, úgy az autonómia, mint az unión belül csak Romániában 
létező politikai foglyok kiszabadításáért, bizony embert próbáló mun-
ka. Én személy szerint még egy interpellációt sem hallottam elhangzani 
a jelzett személytől, de biztos, hogy az én készülékemben van a hiba, 
meg az is tény, hogy nehéz leereszkedni arról a szintről holmi petárdás 
mesékhez, mert azt józan ember nem hinné el. De Romániában ezért el 
lehet öt évre ítélni bárkit, ha a hatalmat irányító háttér jogosnak tartja. 
Még volt egy másik képviselő is – aki most éppen a 5. helyre került – 
aki párszor hallatta hangját kisebbségi kérdésekben, de valamit nem 
jól csinált. Egyszer egy tudós azt mondta a rá rontó katonáknak: noli 
turbare circulos meos (ne zavard köreimet). Nem lévén tudatában a 
körök jelentőségének, biztos valamelyiket négyszögesítette, és már 
repült is, demokratikusan. Ilyen egyszerű képviselni a népet, de abban 
a hiedelemben élnek, hogy az ő elveik a mérvadók, mi, halandók pedig 
mindig kitörő optimizmussal fogadjuk, követjük magas röptű ideológiá-
jukat. De higgyék el, sokakban működik már a lelki szeizmográf, amely 
jelzi, hogy nincs minden rendben és Romániában már rég a magyarel-
lenesség és xenofóbia kormányprogram. Nem hozok most fel példákat, 
de nekünk el kellene menni a falig ahhoz, hogy falat tudjunk bontani. 
Mi pillanatnyilag távolról szemléljük mindenféle jogaink csonkításait és 
szerződést kötöttünk a kormányalakítókkal. Pedig Herczeg Ferenc rég-
óta a kollektív felelősségre figyelmezteti a nemzetet: „A mi nemzetünk 
mindig a saját emelkedésének vagy bukásának mindig önmaga volt és 
lesz az oka. A magyarság minden egyes tagjának kell fizetnie. A magyar 
mindig maga ásta meg a sírját, amelybe aztán ellenségei temették”. No 
comment! Úgy tudom, jövőben újból alászállnak, meggyőzni minket, 
hogy hová kell majd pecsételni. 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.

Az olvasó véleménye

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
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– ... nem az ételekre panaszkodik.
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Két könyvelő találkozik:
– Rémes, hogy te milyen rosszul nézel 
ki – mondja az első.
– Nem csoda, három hónap óta most 
megyek ki először.
– Ne mondd, hát mit csináltál?
– Én nem csináltam semmit, de ... (poén 
a rejtvényben)

Nem csoda...

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7640
Dollár            4,2131
100 forint       1,5145

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

Véleményét elküldheti

ÜNNEPLŐK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

8° / 1°

Gyergyószentmiklós

8° / 1°

Marosvásárhely

12° / 2°

Székelyudvarhely

11° / 2°

Kénytelen lesz változtatni a módszerein. 
Ámde mielőtt bármit is módosítana, szá-
moljon minden következménnyel!

Ezúttal a személyes viszonyok kerülnek 
előtérbe, ezért legyen mindenkivel nyi-
tott! Törekedjék az együttműködésre.

Az Önre váró teendők mellett figyeljen 
a társai érdekeire is! Lehetőleg úgy han-
golja össze a kettőt, hogy az mindenki 
számára elfogadható legyen!

Ne hagyja, hogy a környezetében uralko-
dó feszültség Önre is átragadjon! Zárja ki 
a zavaró tényezőket, és haladjon határo-
zottan a célkitűzései felé!

Ma olyan ötletekkel áll elő, amelyeknek 
a részletei még nincsenek teljesen kidol-
gozva. Mielőtt nekilátna a kivitelezés-
nek, konzultáljon a kollégáival!

Fektesse a minőségre a hangsúlyt, ter-
vezzen be inkább kevesebb munkát, de 
azokat vigye végig! Legyen kitartó, és 
támaszkodjék a tapasztalataira!

Számos megoldatlan munka vár Önre, 
ezért igyekezzék odafigyeléssel dolgoz-
ni! Kerülje a félmegoldásokat, türelme-
sen haladjon lépésről lépésre!

Nyugodtságának köszönhetően minden 
akadályon képes túllépni. Őrizze meg 
ezt a hozzáállást, legyen segítőkész, de 
ne hagyja magát kihasználni!

A rutintennivalókon kívül több váratlan 
eseménnyel is számolnia kell. Bár így 
elmaradnak az eredmények, mégis elé-
gedett lehet a teljesítményével.

Rendkívül ingerült, így nehéz Önnel 
megtalálni a közös hangot. Kerülje a 
döntéshozatalt, vonuljon a háttérbe, és 
csupán onnan tevékenykedjék!

Sok problémából nem találja a kiutat, 
ezért kapkodásba kezd. Jobban teszi, 
ha túllép a régi módszerein, és új szem-
szögből közelíti meg a kérdéseket!

Néhány korábbi rossz döntése miatt ko-
moly gondokkal kell megküzdenie. Össz-
pontosítson ezek megoldására.

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.
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