
2020.  SZEPTEMBER 8.,  KEDD1 6 P U L Z U S

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
LEMONDOTT
– ... átadtam a munkát egy kollégának.
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– Gyerekek, ki tudna példát mondani 
arra, hogy milyen nehéz a munka?
– Az én papám munkája ilyen. Örökös 
szenvedés által keresi meg a pénzét.
– Miért, Jancsika, mi a te papád?
– ... (poén a rejtvényben)

Jancsi felel

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8552
Dollár            4,1033
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Véleményét elküldheti

ÖNÉRDEM KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda

24° / 9°

Gyergyószentmiklós

23° / 8°

Marosvásárhely

27° / 10°

Székelyudvarhely

26° / 10°

Bár a tettrekészsége ezúttal nem ismer 
határokat, maradjon elővigyázatos, 
ugyanis az előnyösnek tűnő lehetősé-
gek mögött komoly buktatók állhatnak.

Túl sok feladatot vállal magára, emi-
att hajlamos megfeledkezni bizonyos 
ígéreteiről. Tervezze meg jobban a mai 
napját, rangsorolja a munkálatait!

A lezáratlan kérdések negatívan hat-
nak a kedélyére. Forduljon segítségért, 
még mielőtt a belső feszültség végér-
vényesen átveszi Ön felett az uralmat!

Váratlan buktatókkal kell megbirkóz-
nia, így szüksége lesz a tapasztalatá-
ra, hogy most kézben tartsa a dolgok 
irányítását. Őrizze meg a higgadtságát!

Remekül haladnak a dolgai, minden 
területen megtalálja a számítását. Így 
jut energiája új projektek indítására, 
valamint a félreértések tisztázására is.

Komoly próbatételek várnak Önre. Több 
kísértésnek lesz kitéve, és ha nem mű-
ködik az önfegyelme, könnyen negatív 
kimenetelű dolgokba keveredhet.

Magabiztosságának köszönhetően 
hamar szót ért a társaival, gond nélkül 
képes ráhangolódni a csapatmunkára. 
Legyen mindenkivel készséges!

Munkahelyén szenteljen fokozott figyel-
met a feledésbe merült feladatokra! 
Merjen kockáztatni, és próbáljon meg 
újszerű módszerekhez folyamodni!

Határozatlansága következtében most 
számos hiba csúszik a munkájába. A 
fontos döntéseit halassza el, és fedez-
ze fel a bizonytalanságának okait!

Mai eredményei kizárólag a következe-
tességén fognak múlni. Kerülje el az el-
kapkodott lépéseket! A meglepetéssze-
rű helyzeteket kezelje higgadtan!

Tele van ötletekkel, azonban mielőtt 
a tettek mezejére lép, keressen maga 
mellé társakat, majd ütemezze be a 
tennivalóit fontossági sorrend szerint!

Fordulatokkal teli napra készülhet. 
Azonban bármilyen sikerrel kecsegtető 
ajánlatot kap, ne tegye kockára az elért 
sikereit! Cselekedjék megfontoltan!

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

Javában zajlanak a választási kampányok. Az új csíkszeredai városvezetés 
szinte minden területen szeretne valamit újítani, javítani a meglévő közügyes 
dolgokon. Így szoba kerültek a kerékpárutak is. Azért írom többes számban, 
mert ezekből több is van Csíkszeredában, mivel azok nincsenek egymással 
összekötve. Sőt, utcánként is változnak. Csak példaként említenék párat. A 
központi parkban óvatosan – mert azon gyalogosok és babakocsik is van-
nak – körbe lehet karikázni, csak éppen valahogy el kell jutni odáig. A Mihail 
Sadoveanu, Nicolae Balcescu utcákból, illetve a Temesvári sugárút közepétől 
(M. Sadoveanu és M. Eminescu utcák közötti szakasz) még meg lehet közelíte-
ni a központi parki részt. Más utcákból igencsak viszontagságos. Csíksomlyó 
felé – a Szék utca egyik felén – ki lehet biciklizni a járdán egészen a Széked 
utcáig, holott azon nincs kijelölve a kerékpársáv. Pedig már a járdán lévő 
villanyoszlopokat kiszedték. Csak egy kis felületsimítás, illetve az útkeresz-
teződések szintre hozása kellene, és felfestés. A Márton Áron utcán végig 
lehet hajtani, a Taplocain nagyrészt, majdnem az ottani templomig. A nem-
rég befejezett Zsögödi Nagy Imre utcában új kerékpárút készült, csak azon is 
maradt egyengetnivaló, akárcsak az előtte befejezett Szász Endre utcában, 
amelynek elején a gyalogos- és a kerékpársávok váltják egymást, hol az e -
gyik, hol a másik van az út felőli részen. A Petőfi Sándor nem gyalogos részén 
nincs biciklisáv kijelölve. A Sadoveanu utca egyik oldalán a vasútállomásig 
lehet pedálozni, onnan nincs tovább, csak visszafelé. A Kossuth Lajos utcának 
a Hargita, illetve Márton Áron utcákkal való találkozásáig van kijelölt sáv, 
nem tudni, mi lesz majd annak korszerűsítése után. A Temesvári sugárúton 
– a központtól kifelé –, bár lenne lehetőség arra, elég széles az egyik járdá-
ja, nincs ilyen sáv kijelölve. Akárcsak a többi – pl. Brassói, Hargita, Nagyrét 
stb. – utcákban, ahol szintén nagy szükség lenne a kerékpárutakra. Az egyre 
zsúfoltabb autós forgalomban a biciklizés egy nagyon jó és egészséges köz-
lekedési alternatíva (lenne). Mint köztudott, ahol van bicikliút, ott azon, ahol 
meg nincs, ott az úton (utcán) kell kerékpározni. Ez utóbbin viszont egyre bi-
zonytalanabb lesz a belvárosokban, megnövekedik a balesetek kockázata, ez 
pedig egyáltalán nincs jó hatással a kerékpárforgalom minél szélesebb kör-
ben való elterjedésére. Akárkik lesznek a majdani városvezetők, cselekedni 
kell ezen a téren is, mert látható, hogy még igencsak sok tennivaló akad. Mi, 
lakók – s köztük kerékpározók – várjuk a változásokat, a kivitelezéseket.
Köz-ügyes

Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közölhető nyelven íród-
tak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmé re érdemesek. Szerkesztőségünk nem 
vállal felelősséget az üzenetek tartalmáért, a küldők telefonszámait nem jegyezzük.
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