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Molnár judit

Tartottak egy szúrópróbát: nem azzal dobták be 
az egymilliós fővárosi tüntetést, hogy ez lenne a 
válasz a hatalom hazugságai, visszaélései, az or-
szág lejtőre csúszása ellen folyamatosan tünte-
tőkkel szemben, hisz az végső soron azt jelente-
né, hogy a hatalom önmaga mellett tüntetne. Eh-
hez az a bizonyos egymilliós varázsszám túlzás 
volna, ennyire már a megszokott csurran-csep-
pen választási ajándékok sem biztos, hogy el tud-
nák vakítani a lekenyerezést szívesen látók min-
dennapi gondjait. Ki kellett hát találni valamit, 
amire az ingyen felhajtásra ugrani kész tömeg fél-
retenné a vásárlóerő csökkenése miatti gondjait, 
és szívesen beül a fővárosba fuvarozó járgányok 
egyikébe. És mi is volna erre a kollektív csábítás-
ra a kolbászos paszulyon és egy sörön kívül csá-
bítóbb, mint a család. Nem a saját otthoni, a po-
fonokat elviselő asszonyból és lurkókból összeál-
ló fészekalja, hanem a csupa nagybetűs, szentsé-
ges család, amit a pártvezérek elmondása szerint 
erősen támadnak a világ istentől elrugaszkodott, 
újmódi szokásai. Ezért megyünk, hogyne men-
nénk, s ha még az utat is fizetik és éhen halni se 
hagynak, különösen! Lássa az a velejéig romlott 
világ, hogy itt még a régi erkölcsök, a hagyomá-
nyos értékek uralkodnak. Az ország második és 
harmadik embere, véletlenül a regnáló pártkoa-

líció elnökei nagy garral kihirdették, hogy május 
végén egymilliós tüntetés lesz a hagyományos 
család védelmében. A lelkesedés azért mégsem 
volt olyan kegyetlenül nagy, mivel a két hagyo-
mánytisztelő korifeus közül a kackiásabb épp el-
vált a feleségétől, és egy magánál harminc évvel 
fiatalabb kis fruskát újított be magának, a másik 
pedig már nemcsak az első, de talán az ötödik vá-
lásán is túlesett. Na de a pártokban és különösen 
a hatalmon lévőkben nem azért nyüzsög a tudat-
lan, de annál inkább szolgalelkű siserahad, hogy 
a főnökök feje főjön, elintézik ők az elintéznivaló-
kat. Ahogy a szocdemek egyik szépreményű ifjú 
honatyja tette, aki világosan elmagyarázta, miért 
nem vehet egy anya és a két gyereke családi mo-
zijegyet: mert ők hárman nem egy család! Csak 
két felnőtt vihet gyereket a moziba! Igen, a táma-
dó tudatlanoknak épp a lényegükké vált tudatlan-
ság a legnagyobb gyengéjük. Mert lehet, hogy az 
apa épp maga is honatya, akinek a vállát folyton 
az ország súlya nyomja, vagy üzletember, aki a 
pénzügyek terén kavarja a rántást, úgyhogy bár-
mit, de moziba menjen a lurkókkal az asszony! Ha 
erre gondol, nem válik nevetségessé, de a tudat-
lan csak szajkózni tud, gondolkodni nem, így hát 
sikerült megoldania a megatüntetést is: már elő-
re belefojtotta a röhejbe!

Amikor a tudatlanság támadKalendárium
Május 16., szerda
Az évből 136 nap telt el, hátravan még 
229.

Névnapok: Botond, Mózes
Egyéb névnapok: Hannibál, János, Pel-
legrin, Simon, Sion
A Botond régi magyar férfinév, jelenté-
se: buzogányos harcos. Anonymus kró-
nikája szerint Botond vitéz 10. századi 
magyar nemzetségfő volt, aki 958-ban 
buzogányával betörte Bizánc városka-
puját, majd legyőzte a görög ellenfelét. 
A Mózes férfinév pontos származása, il-
letve jelentése tisztázatlan, egyes felte-
vések szerint egyiptomi eredetű, népi-
es magyarázat szerint a jelentése: víz-
ből kihúzott. A név legismertebb viselője 
Mózes próféta volt, a zsidóság, a keresz-
ténység, az iszlám és több kisebb vallás 
nagy prófétája.

Katolikus naptár: Nepomuki Szent 
János, Szent Mózes, Margit
Református naptár: Mózes
Unitárius naptár: Mózes
Evangélikus naptár: Botond, Mózes
Zsidó naptár: Sziván hónap 2. napja

Az informatika története

Az informatika önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel (különö-
sen a számítógéppel) megvalósított információkezeléssel, vagyis az informá-
ció megszerzésével, gyűjtésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításá-
val, illetve továbbításával foglalkozik. Az informatika mint különálló tudomány-
ág megjelenését az 1950-es években a kibernetika és a rendszerelmélet, az 
1960-as évek elején pedig a számítógép-tudomány előzte meg. A kibernetika 
tárgyát a különféle rendszerekben érvényesülő vezérlés, míg a számítógép-tu-
domány tárgyát maga a számítógép mint eszköz képezte, illetve képezi. A disz-
ciplína alapjaihoz nagymértékben hozzájárult Gottfried Leibniz német polihisz-
tor is, aki már az 1840-es években foglalkozott a kettes számrendszer gondola-
tával. Szintén jelentős szerepe volt Neumann János magyar származású mate-
matikusnak, aki a haditechnikában megszerzett tapasztalatok felhasználásával 
1945-ben kidolgozta a számítógépek működési elveit. Az informatik kifejezést a 
német Karl Steinbuch alkotta meg 1957-ben egyik cikkében.

Kovács mondja a barátjának:
– Képzeld, olyan ajándékot vettem a 
páromnak, hogy elakadt tőle a szava.
– Hogyhogy?!
– Hát igazából egy hétbe telt, mire újra 
hajlandó volt szóba állni velem.

Többnyire borult marad az égbolt, he-
lyenként eső, elszórtan záporok is elő-
fordulnak. Napközben az északnyuga-
ti szél időnként megerősödik. A reggeli 
órákban 12, 15 fok várható. A hőmérsék-
let csúcsértéke 16, 20 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: aktuális
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Csíkszereda
13° / 20°

Kolozsvár
13° / 19°

Marosvásárhely
12° / 18°

Nagyvárad
14° / 17°

Sepsiszentgyörgy
13° / 19°

Szatmárnémeti
13° / 16°

Temesvár
15° / 19°

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2018. május 27-éig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

május
16/3 

nyerőszelvény 
Név: Tel.:

Cím:

Az újdonsült autótulajdonos mér-
gesen ront be a kocsi előző gaz-
dájához:
– Amikor az árban megegyeztünk, 
ön azt mondta, egyik ámulatból a 
másikba fogok esni! És most tes-
sék, be sem indul a járgány!
– ... (Poén a rejtvényben.)

Azt mondta

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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Használja ki a kreatív képességeit és a 
szellemi kapacitását! Merészebben újít
son, a hivatásában, illetve a magánéle
tében egyaránt!

Ikrek 

Remek ötletei támadnak, ámde a kivitele
zéshez hiányzik Önből a lendület. Ha úgy 
érzi, támogatás nélkül nem tud érvénye
sülni, forduljon segítségért!

Mérleg 

Mozgalmas nap vár Önre, fontos kérdé
sekben kell döntenie. Bár kiválóak a meg
érzései, figyeljen oda a részletekre, tettei
ben pedig legyen megfontolt!

Rák 

Uralkodó bolygója megerősíti az ítélőké
pességét, így most fontolóra veheti az ed
dig halogatott kérdéseket. Maradjon nyi
tott a kompromisszumokra is!

Bak 

Munkáját főként az elszántság és a cél
szerűség jellemzi. Ámde semmiképp ne 
vállaljon többet, mint amennyit ereje, va
lamint az ideje megenged!

Bika ápr. 21. – máj. 20. 

Rossz kedélyállapota miatt a kollégái ke
rülik a társaságát. Ha nem képes önfegyel
met gyakorolni, kénytelen lesz egyedül 
megbirkózni a feladataival.

Skorpió 

Dolgozza ki a terveit részletesen, hogy mi
nél gyorsabban eljuthasson a céljaihoz! 
A  hatékonyság érdekében alkalmazzon 
újszerű módszereket!

Oroszlán 

A megbeszélésein nyilatkozzék határo
zottan, és tartsa magát az elveihez! Le
gyen türelmes, és lépésről lépésre halad
jon, mert csak így érhet célba!

Vízöntő 

Nehezen tud összpontosítani, ezért szin
te minden tevékenység nehezére esik. Le
gyen fegyelmezett, és főleg a határidős 
munkálataival foglalkozzék!

Nyilas 

Szétszórtan viselkedik, nehezen tud kon
centrálni a teendőire. A gondok ellenére 
maradjon türelmes, és mindvégig őrizze 
meg optimizmusát!

Szűz 

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

Halak 

Előrelépésre számíthat, amennyiben ké
pes alacsonyabbra állítani a mércét ön
magával szemben. Tanulja meg kiaknázni 
jellemének sajátos vonásait!

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.




