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A mai napon véglegesítheti néhány te-
vékenységét, hogyha türelmes marad 
és megfontolt. Hagyatkozzék a megér-
zéseire, tartson ki az elvei mellett!

Ikrek 

Észszerű hozzáállásával sikerül befe-
jeznie a határidős teendőket, így most 
bátran belevághat új kihívásokba. Von-
ja be a terveibe a bizalmas társait is!

Mérleg 

Váratlan fordulatok és hátráltató té-
nyezők teszik bonyolulttá a mai napját. 
Lehetőleg ne improvizáljon, kizárólag 
a  szokásos eljárásokat alkalmazza!

Rák 

Hivatásában pozitív tapasztalatok-
ban lesz része, emellett párkapcsolata 
új szintre emelkedik. Ma elsősorban a 
csapatmunkára fektesse a hangsúlyt!

Bak 

Felborul a megszokott napirendje, mert 
váratlan buktatók merülnek fel. Ne 
kezdjen kapkodásba, inkább higgadjon 
le, és gondolja újra a célkitűzéseit!

Bika ápr. 21.–máj. 20. 

Határozottan halad a célkitűzései fe-
lé. Arra azonban ügyeljen, hogy a nagy 
lendületében ne sodorja félre azokat, 
akik tanácsokkal fordulnak Önhöz!

Skorpió 

Nehezen tudja kordában tartani az in-
dulatait, ezért mára csak egyszerű te-
endőket tervezzen! Keresse a kiegyen-
súlyozott személyek társaságát!

Oroszlán 

Több megoldatlan feladatnak kell a vé-
gére járnia, ezért legyen nyitott az új-
szerű megoldásokra, és fogadja el a 
kollégái által felkínált támogatást!

Vízöntő 

Kiváló a hangulata, kisugárzása nyug-
tatóan hat az Ön körül élőkre. Remek 
alkalom ez arra, hogy tisztázza a mély-
ben gyökerező nézeteltéréseket.

Nyilas 

Mielőbb tudja le a kötelezettségeit, 
majd szenteljen időt azon problémákra, 
amelyek egykoron úgy zárultak le, hogy 
nem tisztázódtak a körülmények!

Szűz 

Ezúttal feszült légkörben kell helytáll-
nia, ráadásul a környezetében élők se-
gítségére sem számíthat. Őrizze meg 
a higgadtságát, kerülje a vitákat!

Halak 

Számos akadály kerül az útjába, így 
szüksége lesz a szakmai tudására és a 
leleményességére. Legyen céltudatos, 
vessen be minden bevált taktikát!

Kos márc. 21.–ápr. 20. 

Horoszkóp

MOLNÁR JUDIT

Valószínűleg Hofi Géza mondta, de ha nem, 
akkor valaki más egy kabaréjelenetben, én 
azért tettem idézőjelbe, nehogy rám húzzák 
a plágium vizes lepedőjét. Választhattam vol-
na persze más címet is, de ez az egész mos-
tani helyzetünk mintha egy túljátszott kaba-
rénak lenne a jelenetsora. Kezdeném azzal, 
hogy még jóformán meg se száradt a pecsét 
a fiskális káoszt elindító rendeleten, az árak-
ba máris begyűrűzött a hatás. Nem tudom, 
Kazinczyék idejében találta-e ki valaki ezt az 
enyhén képzavaros kifejezést, nekem a 90-es 
évek eleje jut róla eszembe, amikor nekilódult 
az olajár és vele együtt az infláció. Akkor is 
először az üzemanyag drágult, majd másnap 
az alapélelmiszerek. Merthogy begyűrűzött az 
olajár emelkedése. Amikor viszont holmi tőzs-
despekulációk nyomán egy kicsit visszaesett, 
akkor nálunk maradt minden a régiben, a kér-
désre pedig azonnal jött is az önérzetes vá-
lasz, miszerint nem ilyen egyszerű az össze-
függés és nem ilyen gyors a változás. Azóta is 
megmaradt ez a „jó” szokás: felfelé azonnal, 
lefelé soha. A másik groteszkség, amit szíve-
sebben neveznék inkább aljasságnak, ha nem 
tartanék attól, hogy éjjel rám törik az ajtót az 
újonnan korlátlan hatalmat szerzett rendőrök, 
és csúf beszédért móresre tanítanának; te-
hát: a felkentek kiosztogatták maguknak és 

a helyi kiskirályoknak az óriási fizetésemelé-
seket, s ezzel ki is ürült a kassza. Az istenad-
ta nép pedig legjobb esetben elvigadozhat a 
„várhatsz, babám, elvárhatsz, míg csak bele 
nem fáradsz” nóta dallamára. És örülhet, ha 
kap két szerencsétlen krajcárt, bocsánat, lejt 
az eddigi soványka pénzéhez pluszban. S a ki 
tudja miket elhallgatók ára és bére?! A sárga 
földig lepocskondiázott, futólagos miniszter-
elnök, illetve a pénzt osztogató, de kényszerű-
en ő is az elbocsátottak csúszdájára lökdösött 
asszonyság, akiből szintén lett volna minisz-
terelnök, ha rajta, illetve a pártfőnökén mú-
lik; őket miért biggyesztették főhivatalok ve-
zérigazgatói székébe?! Na vajon miért?! Fé-
lek, nehogy még azt híreszteljék róluk, hogy 
fel kellett őket áldozni a pénz oltárán, mert 
csak akkor lesz hajlandó annyit tejelni a pénz-
forrás, hogy az egyre nagyobb tömegben tün-
tetők is elcsendesedjenek. Nem tudom, hogy 
lesz, mint lesz, a sok hazugság, mellébeszé-
lés, ígérgetés egyszer be fog omlani, a kacki-
ás bajszú hőscincér alattvalói pedig egymást 
fogják széttépni. A legnagyobb baj, hogy nincs 
olyan a prérin, akit megérné pajzsra emelni: a 
szóba jöhetők már mind szerepeltek, ott vol-
tak, ahol tehettek volna valamit, de jó esetben 
a semminél többet nem tettek. Rossz esetben 
pedig?! Ide juttattak.

„Aki árt mond, mondjon bért is!”Kalendárium
November 15., szerda
Az évből 319 nap telt el, hátravan 
még 46.

Névnapok: Albert, Lipót
Egyéb névnapok: Artúr, Bogát, De-
zső, Gertrúd, Leopold, Richárd
Az Albert férfinév a germán erede-
tű Adalbert német rövidülése, jelen-
tése: nemes, fényes, híres. Női pár-
ja: Alberta. Szenczi Molnár Albert 
(1574–1634) református lelkész, fi-
lozófus, nyelvtudós, műfordító, zsol-
tárköltő volt, kora egyik kiemelkedő
tudós alakja. Latin nyelvű magyar 
nyelvtanát a 18. századig kézikönyv-
ként használták, ezzel nagyban hoz-
zájárult a magyar nyelvhasználat és 
helyesírás egységesüléséhez.
A Lipót férfinév a germán szárma-
zású Leopold magyar alakváltozata, 
elemeinek jelentése: merész nép.

Katolikus naptár: Szt. Albert, Lipót
Református naptár: Lipót
Unitárius naptár: Dávid Ferenc 
halálának napja
Evangélikus naptár: Albert, Lipót
Zsidó naptár: Hesván hónap 
26. napja

A köztársaság fogalma

A köztársaság ókori eszme, ami tulajdonképpen a zsarnokság feletti győ-
zelmet jelképezte. Fogalma az államok egyik törzsfogalmához, az államfor-
mához kötődik, amelyben a polgárok közössége, illetve az alkotmányában 
előírt módon választott köztársasági elnök (államfő) és képviselőik vesz-
nek részt a közügyek megvitatásában, és együttesen gyakorolják az állam-
hatalmat. A központ hatalma csakis a polgáraitól ered, nincs egyéb örökölt 
evilági vagy túlvilági forrása, valamint nem kötődik egy társadalmi-gazda-
sági alakulathoz sem. Európában a 17. századig szinte egyeduralkodó volt a 
monarchikus államrend, csak kivételesen jöttek létre köztársaságok. A 18. 
századig ezt a népuralom valamilyen formájával azonosították. 1792-ben 
megalakult a Francia Köztársaság, amely az 1875-ös alkotmány alapján ha-
ladó politikai hagyományt is teremtett a köztársasági eszme köré. Az ál-
lamforma jelentős elterjedését az I. világháborút követően a 20. század 
hozta meg Európában, ahol mára csak néhány állam monarchia, bizonyos 
kiváltságokkal. Világszerte jelenleg 147 ország státusa köztársaság.

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban 
megtalálható legyen 1-től 9-ig min-
den egyes szám, illetve a 9 kis négy-
zetben (blokkban) is szerepeljen az 
összes szám 1-től 9-ig.

A bíró a tárgyalás megkezdése után 
azt mondja:
– Vádlott, miért ad elő nekem ma a 
történtekről a tegnapitól teljesen el-
térő történetet?
– Azért bíró úr, mert a tegnapit nem 
hitte el.

Változóan felhős égboltra készülhe-
tünk, csapadék azonban csak elszór-
tan fordul elő. Napközben többnyire 
szélcsend lesz. A reggeli órákban 2, 7 
fok várható. A hőmérséklet csúcsér-
téke 6, 10 fok között alakul.

Ossza meg velünk 
véleményét!
Írjanak nekünk, mi pedig lehe-
tõ ségeinkhez mérten közöljük
véleményüket. Olvasói levele-
iket a Redacţia Krónika, str. 
Onisifor Ghibu nr. 14, 400185, 
Cluj-Napoca posta címre vagy 
a kronika@kronika.ro e-mail-
címre küldhetik. A tévéműsor-
ral, illetve a keresztrejtvények-
kel kapcsolatos észrevételei-
ket a szolg@kronika.ro e-mail-
címre várjuk.

Kislexikon Karikatúra KÖNCZEY ELEMÉR: VILÁGNÉZETEK

Sudoku Vicc
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Csíkszereda
3° / 6°

Kolozsvár
7° / 10°

Marosvásárhely
6° / 9°

Nagyvárad
6° / 8°

Sepsiszentgyörgy
5° / 8°

Szatmárnémeti
2° / 9°

Temesvár
6° / 7°

jan. 21.–febr. 19.

dec. 22.–jan. 20.

nov. 23.–dec. 21.

okt. 24.–nov. 22.

szept. 24.–okt. 23.

aug. 24.–szept. 23.

júl. 24.–aug. 23.

jún. 22.–júl. 23.

máj. 21.–jún. 21.

febr. 20.–márc. 20.
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2017. november 26-áig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
15/3 

NYERŐSZELVÉNY 
Név: Tel.:

Cím:

Az ötéves Katika megszólítja az ut-

cán a körzeti orvost:

– Doktor bácsi, tessék nekem felírni 

fogamzásgátló tablettát!

– Fogamzásgátlót? Neked?

– Igen, mert ezt nem lehet kibírni...

(Poén a rejtvényben.)

Már nem bírja!




