
2019.  MÁRCIUS 20. ,  SZERDA1 2 P U L Z U S

Most már mondhatjuk, hogy lassan itt a tavasz, lehet nekifogni ta-
karítani a várost, nem kell megvárni a húsvétot. Addig még van egy 
kis idő, nyugodtan lehet takarítani.
Ismeretlen

A csíkszeredai illetékesek figyelmébe ajánlom a Brassói út és a Baromtér 
utca között a vasút alatti autós átjárót, amely nagyon gödrös, és hamaro-
san járhatatlanná válik. 
Ismeretlen

Hogyan lehetne megoldani az illemhely kérdését Csíkszeredában 
a Szabadság tér szélén valahol? Mert bizony van olyan helyzet, hogy 
sürgősen igényelni kellene, de nincs hogy és hol. A nagyobb üzletekben, 
nagyon praktikusan meg van oldva ez az igen fontos illemhely-dolog.
Makkay Ernő

A Nézőpont mögött rejtőzködő figyelmébe! Tisztelt polgártársam! Indu-
latosságát, alaptalan feltételezéseit és a kioktatásait nem osztom, de 
ugyanakkor nem is viszonozom. Bizony, a valamikori székelyvásárhelyiek 
is sokkal többen lehettek volna az idei székely vértanúinkra való megem-
lékezésen, a felvonuláson, de még akár az erkélyeken is, anélkül, hogy 
az utóbbi esetben virágokat szórtak volna bárkik elébe, netán a fejükre 
is. Hogy 1990 fekete márciusában szervezett magyarellenes támadás, 
mi több népirtási kísérlet történt, ez tagadhatatlan és tragikus is. Meg-
bocsáthatatlan, hogy a szervezett népirtási kísérlet hátterének valós ki-
vizsgálása és a szervezők felelősségre vonása, mind a mai napig elma-
radt. Ám a népirtási kísérlet mai napig tartó hatása ellenére is, Kincses 
Előd ügyvéd úr – aki a pokolinak is mondható körülmények közepette 
majdnem az életével is fizetett –, mégsem fél, hanem évek óta zászlóval a 
kezében, következetesen ott van minden megemlékezésen, felvonuláson, 
példát mutatva ezzel is minden vásárhelyi székelynek, ma gyarnak, de 
nemcsak. De azok is ott voltak, akiknek a zsandárdemokrácia évek-
kel ezelőtt fekete jegyzőkönyvet állított ki, azaz pénzbírsággal sújtott. 
Tisztelt polgártársam! Az ön által emlegetett magyarkodásról (amely 
ki fejezést csak az ellenségeink használják!) sem a mai Vásárhelyen, 
sem pedig Csíkszeredában nincs szó, de önmagunk, magyarságunk és 
székely ségünk következetes és bátor, de senki ellen nem irányuló vál-
lalásáról annál inkább. Magyar és székely vigyázzállást! Tisztelettel 
Veress Dávid

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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A rákhoz hajnalok hajnalán bekopog a 
cigi és a pirítós.
A rák kiszól:
– Ki az?
– ... (poén a rejtvényben)

Ki az?

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,7564
Dollár            4,1881
100 forint       1,5168

Vicc
– Apu! Azt mondják az iskolában, hogy 
mi maffiózó család vagyunk.
– Na majd bemegyek, és elintézem a 
dolgot.
– Jó, jó, de úgy csináld, hogy balesetnek 
tűnjön!

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

Véleményét elküldheti

ELŐVÁLASZTÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
9° / 3°

Gyergyószentmiklós
8° / 1°

Marosvásárhely
13° / 2°

Székelyudvarhely
11° / 3°

Közvetlenségének és magabiztosságá-
nak köszönhetően a környezetében kü-
lönös népszerűségnek örvend. Legyen 
mindenkivel együttműködő!

Ezúttal hajlamos túlreagálni az Ön körül 
zajló eseményeket. Kerülje azon helyze-
teket, ahol döntéshozatalra vagy véle-
ménynyilvánításra kényszerülne!

Fogadja pozitívan a munkahelyén be-
következő körülményeket, és zárja ki 
a feszült szituációkat! Maradjon céltu-
datos, álljon ki az elképzelései mellett!

Igyekezzék megőrizni a függetlensé-
gét, viszont hallgassa meg a kollégái 
javaslatait is! A fontos lépések előtt 
mindig gondoljon a következményekre!

Ne engedje, hogy mások irányítsák 
a tetteit, illetve olyan munkákba haj-
szolják bele, amelyek meghaladják a 
képességeit. Álljon ki az elvei mellett!

Határidős munkálatok kerülnek napi-
rendre, emiatt azonban kisebb zűrza-
var alakul ki Ön körül. Rendszerezze a 
munkáit fontossági sorrendbe!

Rendkívül feszült és képtelen szabadulni 
a rossz gondolataitól. Terelje el a figyel-
mét olyan tevékenységekkel, amelyek 
nem igényelnek odafigyelést!

Békés hangulata a társaira is átragad. 
A mai napon képes konfliktusokat 
tisztázni, így ne csodálkozzék, ha több 
esetben is felkérik Önt békebírónak!

Bizalmas viszonyai révén most a végé-
re járhat néhány bonyolult ügynek. A 
személyes igényeit jól gondolja át, és 
mindenben legyen mértékletes!

Lépéshátrányba kerül a napi teendői-
vel, ezért vigyen fantáziát a munkájába! 
Maradjon objektív, és ne veszítse el a 
lelkesedését, ha akadályokba botlik!

Magánéleti gondjai negatív hatást gya-
korolnak a hivatásbeli teendőire. Mi-
előbb találjon megoldásokat a problé-
máira, fogadjon el minden segítséget!

Figyelmetlensége miatt hibát hibára 
halmoz élete minden területén. Mielőtt 
még nagyobb bajba sodorná magát, 
próbáljon változtatni a hozzáállásán!

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




