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Molnár judit

Egyre jobban örülök, hogy már kiöregedtem 
a tanügyet folytonosan megreformálni aka-
ró bugyuta ötletelések „életbe ültetéséből”, és 
csak közvetve veszem tudomásul az új tanügyi 
bődületeket. Nem szívesen megyek bele a volt 
kollégák panaszáradatának nyomán csírázó vi-
tákba, egyrészt, mert nem szeretem, ha a szom-
széd utcában is az én „halk szavú” kifakadása-
imra fülelnek, másrészt nem is tudom csillapí-
tani a kollégák háborgását, mert – szerencsé-
re – már nem vagyok naprakész az új rendelkezé-
sekkel. De azt kiveszem a szavaikból, hogy az új 
utasítások lényege egyre inkább gátat vetni az if-
júság gondolkodásának. Semmi értelme agyalni, 
jön le a „használati utasítás”, azt kell megtanulni, 
amit kell. Nana, csattanok fel mégis, egy mondat-
ban kétszer is kell valami? Holott kizárólag meg-
halni kell, minden más egyebet lehet, ha a gondol-
kodó egyén is úgy látja jónak. Ez a kötelezőség el-
leni kirohanásom régi nóta, sokszor megkese-
rítettem az igazgatóság, titkárság, könyvelőség 
hétköznapjait, de nem engedtem belőle. A kollé-
gáim nem csatlakoznak a jól ismert véleményem-
hez, és kezdenék részletezni, milyen utasítások jön-
nek a minisztériumból a tanfelügyelőséghez, on-
nan meg az iskolákhoz, de nincs szerencséjük. 
Rajtatok múlik minden, „nyilatkoztatom ki”, lehet 

nemet mondani, és a gyereket – akár szabad, akár 
nem – rá lehet szoktatni a gondolkodásra. Ne-
kem, a nyugdíjasnak könnyű, mondják, mert ha 
ott lennék még… Szavukba vágok: akkor is meg-
mondtam mindig a magamét. Hát épp ez az, most 
nincs egy ilyen megmondó. Jön az újabb jól ismert 
szöveg: az orruk alatti vágás nemcsak arra van, 
hogy bemenjen az étel, hanem hogy szabadon ki-
jöjjön a szó. Hát az nem könnyű, mondják, és ez-
zel általában vége is a beszélgetésnek. Miután el-
válunk, majdnem mindig bosszankodom, hogy ta-
lán meg is sértettem régi munkatársaimat, ho-
lott nem ez volt a célom. Az dühít még mindig, pe-
dig most már nem is kellene vele törődnöm, hogy 
olyan embereket biggyesztenek döntéshelyzetbe, 
akik nem képesek a gondolkodás kegyelmi vol-
tát felfogni. Hogy csakis a gondolkodni képes em-
ber lehet lelkében szabad, csakis azt nem tudja a 
legordasabb hatalom sem megalázni embersé-
gében, de ha készakarva az egész iskolarendszer 
afelé irányul, hogy kinevelje a gyermekből a gon-
dolkodási szándékot és készséget, akkor később 
már nem biztos, hogy vissza lehet hozni ezt a le-
döngölt akaratot. S akkor a nyájtársadalom vajon 
az egyedül megengedett „igenis teljesítem, kérem 
alássan!” szolgamondat helyett fog-e tudni egye-
bet is, vagy ennyiben maradunk?!

Gondolkodni tilos?!Kalendárium
Február 14., szerda
Az évből 45 nap telt el, hátravan még 
320.

Névnapok: Bálint, Valentin
Egyéb névnapok: Brúnó, Cirill, Jozefa, 
Kirill, Konrád, Kurt, Metód, Valentina
A Bálint férfinév a latin Valentin család-
névből vált közkedvelt magyar kereszt-
névvé, jelentése: erős, egészséges. Női 
párja: Valentina. Terni Szent Bálint 
római püspök volt a 3. században, aki 
igazságtalanul a pogány Placidus kor-
mányzó fogságába került, majd már-
tírként hunyt el. Egy róla szóló legenda 
szerint titokban eskette meg a szerel-
mes párokat; ez azért volt különleges, 
mert akkoriban a törvény tiltotta a fér-
fiaknak a katonai szolgálat előtti házas-
ságkötést. Talán ezért is lett Bálint a ha-
lála után a szerelmesek védőszentje.

Katolikus naptár: Szent Cirill, Szent 
Metód, Bálint, Valentin
Református naptár: Bálint
Unitárius naptár: Bálint
Evangélikus naptár: Bálint, Valentin
Zsidó naptár: Svát hónap 29. napja

A numizmatika fogalma

A numizmatika a fémpénzek és érmék keletkezésével, ábrázolásaival, felirataival, 
illetve a pénzverési joggal foglalkozó tudomány. Az érmek gyűjtésével azonban 
manapság hobbiként is sokan foglalkoznak. Az első amatőr numizmatikusok Itá-
liában tűntek fel a reneszánsz idején. Szenvedélyes éremgyűjtő volt például Pet-
rarca, az olasz költő, aki a padovai fejedelmi udvarban figyelt fel a fémpénzek ta-
nulmányozására, kivételes esztétikájára; de nagy éremgyűjteményt hagytak az 
utókorra a Mediciek is. Később ez lett a híres firenzei éremgyűjtemény alapja. 
Az amatőr numizmatizmus a 16. században élte első fénykorát, és a 20. század-
ban virágzott fel újra, hála a sűrűn rendezett numizmatikai árveréseknek. A legna-
gyobb éremgyűjtemények napjainkban szinte mindenütt állami kézben vannak 
(pl. az angliai a British Museumban, a francia pedig a Bibliotéque Nationale-ban 
található. De valamennyi állam a numizmatika amatőrjeit is támogatja, így a be-
jegyzett gyűjtők olyan érméknek is a birtokába jutnak első kézből, azaz a pénzver-
détől vagy banktól, amelyek másként alighanem beszerezhetetlenek lennének.

Az igazgató belép az irodába, majd rá-
förmed a titkárnőjére:
– Hogy lehet az, hogy ahányszor bejö-
vök ide, maga sosem dolgozik?
– Ez azért van, mert a főnök úr gumital-
pú cipőt hord.

Túlnyomóan borult égboltra készülhe-
tünk, helyenként hószállingózás, néhol 
havas eső fordul elő. Napközben mérsé-
kelt marad a légmozgás. A reggeli órák-
ban –1, 1 fok várható. A hőmérséklet 
csúcsértéke 0, 4 fok között alakul.

Ossza meg velünk 
véleményét!
Írjanak nekünk, mi pedig lehe tõ-
ségeinkhez mérten közöljük vé-
leményüket. Olvasói levele i ket 
a Redacţia Krónika, str. Oni si for 
Ghibu nr. 14, 400185, Cluj-Napo-
ca posta címre vagy a kronika@
kronika.ro e-mail-címre küldhe-
tik. A tévéműsorral, illetve a ke-
resztrejtvényekkel kapcsolatos 
észre vételeiket a szolg@kronika.
ro e-mail-címre várjuk.

Kislexikon Karikatúra Könczey eleMér: erős mezőny
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Csíkszereda
–1° / 0°

Kolozsvár
0° / 2°

Marosvásárhely
0° / 2°

Nagyvárad
1° / 4°

Sepsiszentgyörgy
–1° / 1°

Szatmárnémeti
1° / 4°

Temesvár
1° / 3°

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2018. február 25-éig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

február
14/3 

nyerőszelvény 
Név: Tel.:

Cím:

Egy ember elmegy az orvoshoz, 
és elpanaszolja, hogy egész éj-
jel nyitott szájjal alszik. Az orvos 
megvizsgálja, majd így szól:
– Kérem, magának az a baja, 
hogy szűk az arcbőre. Ha a sze-
mét behunyja, ...
(Poén a rejtvényben.)

Az a baja, hogy...

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.
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Maradjon megfontolt, mert a könnyelmű-
sége negatív következményekkel járhat! 
Kerülje el az olyan szituációkat, ahol véle-
ményt kell nyilvánítania!

Ikrek 

Állandó feszültség támad Ön körül, és fo-
lyamatosan vitákba keveredik. Ne akarja 
átvenni a vezető szerepet, inkább hagyja 
magát sodródni az árral!

Mérleg 

Több remek gondolat fogalmazódik meg 
Önben. Ezúttal olyan ötletekkel áll elő, 
amelyek nemcsak az Ön érdekeit szolgál-
ják. Lépjen a tettek mezejére!

Rák 

Új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, ame-
lyeket kihasználva előreléphet a karrier-
jében. Cselekedjék mindvégig észszerűen, 
ne kapkodjon el semmit!

Bak 

Ma kiválóak a körülmények arra, hogy 
megerősítse a kapcsolatait. Ne próbáljon 
irányítani, engedje az eseményeket ha-
ladni a maguk útján!

Bika ápr. 21. – máj. 20. 

Gondolja át a lépéseit, mert az apró rész-
letek a közeljövőben akár döntő fontos-
ságúak lehetnek! A mai nap a viszonyok 
ápolására is alkalmas.

Skorpió 

A kiegyensúlyozottságának köszönhető-
en most szinte minden betervezett teen-
dőnek a végére tud járni. Maradjon kitar-
tó, őrizze meg az önbizalmát!

Oroszlán 

Bár a hivatásában remekül teljesíti a teen-
dőit, ne engedje, hogy feledésbe merülje-
nek az eredeti célkitűzései! Emellett szán-
jon időt a magánéletére is!

Vízöntő 

Rendkívül ingerlékeny, minden kritikát 
személyes sértésnek tekint. Jobban teszi, 
ha visszavonul, és megpróbálja visszasze-
rezni lelki egyensúlyát!

Nyilas 

Kissé felhalmozódtak a kötelezettségei. 
Haladjon céltudatosan, és hozza ki ma-
gából a lehető legtöbbet! Ne törődjék az 
esetleges zavaró tényezőkkel!

Szűz 

Képtelen kézben tartani a dolgokat, ezért 
csak a háttérből tevékenykedjen! Ne pró-
bálkozzék új módszerekkel, ugyanis ezzel 
csupán ront a helyzetén!

Halak 

Nyitott az újdonságokra, új területeken 
szeretné kipróbálni az adottságait. Mielőtt 
bármibe is belekezdene, szerezzen szö-
vetségeseket maga mellé!

Kos márc. 21. – ápr. 20. 
Horoszkóp

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.




