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Molnár judit

Már rég kifulladt az 1990 utáni nagy szak-
szervezetes nekibuzdulás, a hetente legalább 
egy ilyen-amolyan akciószervezés, a folyto-
nos sztrájkkal való fenyegetés, a mindenről 
tutit megmondó muftik állandó ágálása. Eny-
nyi látszott, a háttérben viszont tovább élt a 
régi rendszer átkos öröksége: a szakszerveze-
ti vezetők munka alóli állandó felmentettsége, 
a gondosan bezárt külön szobák és mindenek-
előtt a „jól megérdemelt” feljebblépés a rang-
létrán. Nem tudom, van-e arról pontos kimuta-
tás, hány honatya került ki a különböző szak-
szervezetek rejtett berkeiből, de egy minisz-
terelnök mindenképpen, akinek a lángja (már 
ha volt neki ilyesmi) alig bírta tovább szusz-
szal fél mandátumnál: kioltotta az eleve túlten-
gően sokkal nagyobb füst. Nem mintha sajnál-
nám, hisz most is nagyon jól fizető lázas sem-
mittevés szinekúrájának védőernyője alatt ten-
geti napjait, de a többi vezető is csak nagyrit-
kán szólal meg, akkor is hiába. Talán túl korán 
és túl hangosan hirdetik meg, s a sok kiabá-
lástól elmegy a hangjuk. Az iskolai vizsgák boj-
kottja viszont más tészta: sajnálom, hogy nem 
lehetett fogadni a biztos lefújására, mert szép 
összeget zsebelhettem volna be. 1993-ban kez-
dődött ez az egész tanügyi húzd meg-ereszd 

meg. Az áldatlan állapotok miatt akkor merült 
fel először, nem zárjuk le a jegyeket, bojkottál-
juk a vizsgákat, egyszóval befagyasztjuk a tan-
évet. Merthogy csak így lehet az emberi-szak-
mai méltóságunk megőrzésével elérni bármit 
is. De volt olyan tantárgy, amelyet már május 
végén lezártak, nehogy véletlenül… És aztán 
világosan meg is fogalmazódott, hogy a gye-
rekek nem szenvedhetnek a mi bajaink miatt. 
Ez részben igaz is, de a meghirdetéskor is az 
volt. Többször fordult még elő hasonló, a végén 
már senki oda se figyelt az újabb „fenyegető-
zésre”. 2005 őszén lett ugyan országos tanügyi 
sztrájk, semmi értelme nem volt, a háborgó 
szülők azt hangoztatták, hogy nem elég a nyári 
vakáció, az amúgy is csak beszélő tanerők még 
meg is toldják. Az eredmény a nemzeti jövede-
lem hat százalékának a beígérése lett, amit ta-
lán még ma sem adtak meg. De a miniszter le-
mondott, és akik felvállalták ezt az eszement 
sztrájkot, pótolhatták az óráikat orrvérzésig. 
Most úgy hallom, hasonlóan átfogó sztrájkra 
készül az egészségügy, mivel a biztosra ígért 
kábítóan nagy fizetések kilátásának talán ha 
egy hétig tudtak igazán örülni: kiderült, hogy 
blöff az egész. Amolyan össznépi társasozás: 
játsszunk szakszervezetet!

Játsszunk szakszervezetet!Kalendárium
Március 14., szerda
Az évből 73 nap telt el, hátravan még 
292.

Névnapok: Matild, Tilda
Egyéb névnapok: Jarmila, Matilda, 
Méta, Metta, Paulina, Pólika
A Matild germán eredetű női név, jelen-
tése: hatalom és harc. Önállósult válto-
zatai: Matilda, Tilda. Matild angol her-
cegnő (1102–1167) V. Henrik német–ró-
mai uralkodó felesége volt, akit 1117-ben 
koronáztak császárnévá. Hitvese bekö-
vetkezett halála után (1125) apja, I. Hen-
rik őt jelölte ki örökösének, unokatest-
vére, Blois-i István tiltakozása ellenére. 
1128-ban férjhez ment V. Gottfried gróf-
hoz, házasságukból három gyermek 
született – Gottfried, Vilmos és Henrik –, 
utóbbi II. Henrik néven 35 éven át ült az 
Angol Királyság trónján.

Katolikus naptár: Szent Matild, Szent 
Paulina, Trilla
Református naptár: Matild
Unitárius naptár: Matild
Evangélikus naptár: Matild, Tilda
Zsidó naptár: Ádár hónap 28. napja

A taxizás története

Walter Bersey brit üzletember 1896-ban közszállítási céget hozott létre London-
ban, ami tizenkét elektromos gépkocsival kezdte a működését; ezt tekintik a vi-
lág legelső taxivállalatának. Ezen járműveket kezdetben kolibrinak hívták, mivel 
sajátos búgó hangokat keltettek. Ugyanebben az évben New Yorkban a Samuel 
Electric nevű vállalkozás is elkezdte személyszállító tevékenységét a Hansom ne-
vű, úgyszintén elektromos árammal üzemelt taxikkal. Két éven belül a cég már 
több mint hatvan kocsival szolgált a városban. A taxiórával felszerelt gépkocsi 
Friedrich Bruhn német feltaláló érdeme, aki 1897-ben megalkotta az egységes ta-
rifaszámláló készüléket. Az első benzinnel működő taxit Gottlieb Daimler német 
iparos hozta forgalomba 1897-ben Stuttgartban. Ezek idővel felülmúlták az áram-
mal működőket, a gyorsaságuk miatt egyre népszerűbbé váltak. Később Euró-
pa-szerte már kizárólag a benzines változatok közlekedtek. A 20. század elején 
Harry N. Allen amerikai üzletember ezen járműveket Európából exportálta, aztán 
sárgára festette őket. A sárga színű taxi csupán az USA-ban honosodott meg.

A rendőr megállítja az autóst, majd fö-
lényesen azt mondja a sofőrnek:
– Uram, ugye nem akarja erre a roncsra 
azt mondani, hogy autó?
– Nem, semmiképp! Tudja, biztos úr, ak-
kor jogosítványra is szükségem lenne.

Többnyire borult marad az égbolt, he-
lyenként esőzés is előfordul. Napköz-
ben mérsékelt marad a légmozgás. 
A  reggeli órákban 3, 8 fok várható. 
A  hőmérséklet csúcsértéke 10, 14 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: érdem súlya
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Csíkszereda
3° / 10°

Kolozsvár
7° / 12°

Marosvásárhely
6° / 12°

Nagyvárad
8° / 13°

Sepsiszentgyörgy
6° / 11°

Szatmárnémeti
7° / 13°

Temesvár
8° / 14°

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

Cím:

A városi tanító bácsi helyettesít a 
falusi suliban. Első dolga, hogy fi-
gyelmeztesse az ízesen beszélő 
srácokat a helyes kiejtésre:
– Gyerekek, figyeljetek: nem vella, 
hanem villa, nem tenta, hanem 
tinta és nem penna, ...!
(Poén a rejtvényben.)

Új tanító

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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Hiányzik Önből a lendület. Ezt vegye figye-
lembe, amikor új megbízásokat ajánlanak 
fel. Vállaljon kevesebbet, azokat viszont 
végezze felelősséggel!

Ikrek 

Bár nincs csúcsformában, mégis sikerül 
mindent úgy megszervezni, hogy behoz-
za a lemaradásait. Újabb célkitűzésekbe 
egyelőre ne vágjon bele!

Mérleg 

Hajlamos túlzásokba esni. Ezért jobban 
teszi, ha megosztja a gondolatait a bizal-
mas hozzátartozóival, akik képesek reáli-
san felmérni az Ön helyzetét!

Rák 

Rendkívüli hatások befolyásolják a napját. 
Bontsa le a gátakat maga körül, legyen 
nyitottabb és őszinte azokkal, akik számí-
tanak a barátságára!

Bak 

Kezelje lazábban a dolgokat! Uralkodó 
bolygójától elegendő energiát kap ahhoz, 
hogy a maga javára fordítsa az életét be-
folyásoló eseményeket.

Bika ápr. 21. – máj. 20. 

Fontos megbeszélés vár Önre. Próbálja 
meg mérlegelni a körülményeket, gondol-
ja át a mondanivalóját, és támassza alá té-
nyekkel az elképzeléseit!

Skorpió 

Felelőtlen lépéseket tesz, a rátermett-
ségének és szakmai tapasztalatainak 
köszönhetően azonban most könnyedén 
leküzdi a kialakult problémákat.

Oroszlán 

A munkahelyén kénytelen lesz a legjob-
bat nyújtani. Ötletei viszont nem minden-
kinek tetszenek, ezért hogyha lehet, ne 
erőltesse nézeteit másokra!

Vízöntő 

Hajlamos figyelmen kívül hagyni a mun-
katársai igényeit, hogy érvényre juttas-
sa a saját érdekeit. Viselkedésével ellen-
szenvessé válhat a kollégái körében.

Nyilas 

Félreértések dominálnak a nap folyamán. 
Hagyja figyelmen kívül a negatív hatáso-
kat, a munkájában pedig igyekezzék fi-
gyelni az apró részletekre!

Szűz 

Ne hagyja, hogy felhalmozódjanak a gon-
dok Ön körül, mert így nem tudja kézben 
tartani az irányítást! Magánéletében meg-
lepetésekben lesz része.

Halak 

Legyen előzékeny a környezetében élők-
kel! Ám a véleményét ne hallgassa el még 
akkor sem, ha az minden szempontból 
különbözik a másokétól!

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.




