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KÖNCZEY ELEMÉR: AKTUÁLIS
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Összekötnék a csíkszeredai kerékpárutakat – erről olvashattunk a 
lapban. Ez nagyon is időszerű, különösen most, tavasszal, amikor 
kedvező időjárás van Csíkban is, hogy az emberek – felnőttek és 
gyerekek – biciklire ülve tekerjenek egyet a városban. Szükség van 
erre azért is, mert a megyeszékhely központjában kialakított – több 
mint 20 – egyirányúsított forgalmú utca miatt már-már lebénulóban 
a járműves forgalom. Mielőtt azonban jelzésekkel – táblák, burkolati 
jelek stb. – látnák el, a már megépített kerékpársávokat kell(ene) 
befejezni. Különösen sok tennivaló akad az útkereszteződéseknél, 
gyalogátkelőknél, zöldövezeteknél stb. A kerékpárút – és a többiek 
– a csatlakozásoknál  nincsenek egy szintre hozva, sok helyen, akár 
10-15 cm-es szintkülönbség is előfordul. A teleszkópokkal el nem 
látott – és azok igencsak borsos árúak – biciklikkel egyáltalán nem 
kényelmes, sőt balesetveszélyes is a közlekedés a város kerékpárút-
jain. Ha ezek meglesznek, akkor már össze lehet kötni a meglévőket. 
Utána pedig ellátni megfelelő jelzésekkel is. Ezt – végül, de nem 
utolsósorban – követhetik az újabb kerékpárutak kiépítései/kialakí-
tásai – pl. Temesvári sugárút, Brassói út stb. Ez utóbbiak átvételénél 
jobban oda kéne figyelni, hogy ne vegyenek át olyant, mint amilyet 
a – nemrégiben kialakított – Szász Endre utca elején látni, hogy a 
kerékpár- és gyalogút – minden jelzés nélkül – keresztezi egymást, 
hol az úttest, hol meg az épületek melletti részen van kiépítve.

Köz-ügyes

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.
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Az újdonsült autótulajdonos 
mérgesen ront be a kocsi előző 
gazdájához:
– Amikor az árban megegyeztünk, 
ön azt mondta, egyik ámulatból 
a másikba fogok esni! És most 
tessék, be sem indul a járgány!
– ... (poén a rejtvényben).

Azt mondta ...

Köszöntő
Köszöntjük Mózes és Botond nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, 
akik ezen a napon ünneplik születésnapjukat.
Mózes: héber eredetű bibliai név, jelentése: a vízből kihúzott, kimen-
tett fiú.
Botond: régi magyar személynév, a buzogány jelentésű bot szó szár-
mazéka, jelentése: buzogányos harcos.

A székely a megrakott szekerével, nagyon nehezen caplat fel az emelke-
dőn. Felérvén így szól: 
– Hú, ennyire még sosem izzadtam meg! 
– Én sem – mondta a ló. 
– Még sosem hallottam lovat beszélni! 
– Én sem – mondta a szekér.

*
Öreg székelytől kérdezi az unokája:
– Öregapám, látott már antennát?
– Hát láttam is, meg ettem is.
– De hát az fémből van.
– Akkor csak láttam.

Vicc

Előrelépésre számíthat, amennyiben 
képes alacsonyabbra állítani a mércét 
önmagával szemben. Tanulja meg kiak-
názni jellemének sajátos vonásait!

Munkáját főként az elszántság és a cél-
szerűség jellemzi. Ámde semmiképp 
ne vállaljon többet, mint amennyit ere-
je, valamint az ideje megenged!

Használja ki a kreatív képességeit és 
a szellemi kapacitását! Merészebben 
újítson, a hivatásában, illetve a magán-
életében egyaránt!

Mozgalmas nap vár Önre, fontos kér-
désekben kell döntenie. Bár kiválóak a 
megérzései, figyeljen oda a részletekre, 
tetteiben pedig legyen megfontolt!

Dolgozza ki a terveit részletesen, hogy 
minél gyorsabban eljuthasson a célja-
ihoz! A hatékonyság érdekében alkal-
mazzon újszerű módszereket!

Szétszórtan viselkedik, nehezen tud 
koncentrálni a teendőire. A gondok elle-
nére maradjon türelmes, és mindvégig 
őrizze meg optimizmusát!

Remek ötletei támadnak, ám a kivite-
lezéshez hiányzik Önből a lendület. Ha 
úgy érzi, támogatás nélkül nem tud 
érvényesülni, forduljon segítségért!

Rossz kedélyállapota miatt a kollégái 
kerülik a társaságát. Ha nem képes 
önfegyelmet gyakorolni, kénytelen lesz 
egyedül megbirkózni a feladataival.

Nehezen tud összpontosítani, ezért 
szinte minden tevékenység nehezére 
esik. Legyen fegyelmezett, és főleg a 
határidős munkálataival foglalkozzék!

Uralkodó bolygója megerősíti az ítélő-
képességét, így most fontolóra veheti 
az eddig halogatott kérdéseket. Marad-
jon nyitott a kompromisszumokra is!

A megbeszélésein nyilatkozzék hatá-
rozottan, és tartsa magát az elveihez! 
Legyen türelmes, és lépésről lépésre 
haladjon, mert csak így érhet célba!

Tele van energiával, a munkájában 
pedig képes irányítani az eseményeket. 
Ötletei letisztultak, így könnyen kivite-
lezhetők. Ma segítőkre is számíthat.
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