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Molnár judit

Furcsa betegség terjed mostanában: más járvá-
nyos bajokkal ellentétben nemhogy védekezni 
igyekeznének ellene, de sajnálatosan sokan ön-
ként, dalolva sietnek beszerezni a kórt. Merthogy 
az országot irányítók szamárlétráján álló máso-
dik és harmadik embertől indult, a neve pedig fo-
galomzavar. Nem akármilyen enyhe kis tévedés, 
hanem a legsúlyosabb kóreset. Képviselőházi el-
nöksége jogán a harmadik embernek számító, ám 
magát a legerősebb aduásznak tartó kackiás baj-
szú hőscincér, minden bocsánatos nyelvbotlást 
kizáró következetességgel bizonyította, hogy szá-
mára a közalkalmazotti státus és a közösség érde-
kében kifejtett, közmunkának nevezett „tevékeny-
ség” egy és ugyanaz. Többször kisercintette a fo-
gai közül, hogy ő már húsz éve a közösség haszná-
ra dolgozik. Sajnos az egymást túlharsogni igyek-
vő újságírók közül senkinek nem sikerült a foga-
lomzavarra rámutatnia, de az is lehet, a nagy ka-
varodásban senkinek nem esett le a tantusz csak 
akkor, amikor a hőscincér már messze járt. Elég 
lett volna annyit kérdezni: az ingyenesen végzen-
dő köz- vagy más szóval önkéntes munkából még-
is hogyan sikerült kacsalábon forgó kéjlakot épít-
tetnie?! Netán a semmittevésért kapott segélyért 
időnként ezt-azt elmatató ingyenélőkkel „dolgoz-
tatott”?! Talán majd egyszer fény derül erre is. Ér-

demes egy lépcsőfokot lépni az említett létrán, az 
ország második emberéig, akiből első lehet, ha az 
elnök bármi okból nem tudja tisztét ellátni, szóval 
ez a sokat megélt, a köz- és magánéletben egy-
aránt előszeretettel társa(ka)t váltogató szeladon 
olyat mondott, amiből Eugen Ionescu egy csoda-
darabot építhetne: szerinte a ma már csak refe-
rendumként emlegetett népszavazás az önkény-
uralom hatalmi eszköze! Nesze neked, demokrá-
ciádra büszke Svájc, ahol minden helyi, kanton-
beli és országos változtatásról helyi, kantonszintű 
vagy országos népszavazás dönt! Ha a honi sze-
nátus elnökét kérdeznék, akkor Svájc volna a dik-
tatúrák diktatúrája?! Minden bizonnyal! Így áll a 
két „államférfi” kórisméje, külön-külön, amihez 
még, mint hab a tortához, az úgynevezett párhu-
zamos állam emlegetése járul folyton-folyvást, 
keresztben és kasban. Azok pedig, akik némi kis 
elhajított koncot remélnek, ha a főnökök butasá-
gait szajkózzák, a legkomolyabb képpel cserreg-
ték, hogy igenis, a párhuzamos állam gátolja őket 
a szabad, felhőtlen boldog munkával teli napjaik 
megélésében. Nem a munkanélküliség, az alulfi-
zetettség, az árak hegymenete okozta elszegé-
nyedés, dehogy, kizárólag a párhuzamos állam! 
Más szóval a fogalomzavar. Ha ez még nem is ju-
tott el a csillogó szürkeállományukig!

Önkéntes betegekKalendárium
Június 13., szerda
Az évből 164 nap telt el, hátravan még 
201.

Magyar feltalálók napja
Névnapok: Anett, Antal
Egyéb névnapok: Anetta, Anna, Anti-
goné, Anton, Grácia, Netti, Tóbiás, Toni
Az Anett női név az Anna francia alak-
formájából önállósult, jelentése: báj, ke-
csesség, kellem. Rokon nevek: Anetta.
Az Antal férfinév a római Antonius nem-
zetségnévből rövidült, jelentése: herceg, 
fejedelem. Női párja: Antónia. Reguly 
Antal (1819–1858) magyar néprajztu-
dós volt, aki a finnugor rokonság bizo-
nyítását tűzte ki élete céljául. Etnográ-
fiai anyagot gyűjtött a lappok, az észtek, 
majd az Ural környéki népek között. Ku-
tatómunkája miatt sokszor Észak Körösi 
Csomája néven is szokták emlegetni.

Katolikus naptár: Páduai Szent Antal, 
Antónia, Anett
Református naptár: Antal
Unitárius naptár: Antal, Tóbiás
Evangélikus naptár: Antal, Anett
Zsidó naptár: Sziván hónap 30. napja

A magyar Nobel-díjazottak története

A Nobel-díj jelenleg a legnagyobb nemzetközi elismerése a kivételes szellemi telje-
sítménynek. A díj kétségkívül világraszóló tudományos elismerést jelent nemcsak 
a díjazott, hanem nemzete számára is. A Nobel-díj történetében eddig 17 magyar, 
illetve magyar származású személy kapta meg a tudományos rangot, bár annak a 
megítélése, hogy ki is számít a díjazottak közül magyarnak, nehéz kérdés. Ezen ki-
tüntetettek közül ugyanis néhányan szüleik kivándorlása miatt már külföldön szü-
lettek, és nem beszéltek magyarul, bár olykor szívesen hangoztatták magyar szár-
mazásukat. Lénárd Fülöp volt az első, akit a katódsugaras vizsgálatokra alapuló 
atommodelljéért 1905-ben díjban részesítettek, őt követte Bárány Róbert, aki-
nek az egyensúlyszerv fiziológiájával és kórtanával kapcsolatos munkájáért ítél-
ték oda az elismerést. Egyik legkiemelkedőbb magyar felfedezés a C-vitamin fel-
találása volt, amiért Szent-Györgyi Albertet 1937-ben orvosi és élettani Nobel-díj-
jal ismerték el. Legutóbbi magyar díjazott Herskó Ferenc izraeli származású bio-
kémikus, aki 2004-ben a fehérjebomlás felfedezéséért kémiai Nobel-díjat nyert.

A szőke nő éppen a háztetőn mászkál, 
amikor a szomszédja megkérdi tőle:
– Kisasszony, miért mászott a tetőre?
– Hát a halkonzervem miatt.
– Ezt meg hogy érti?
– Nos a dobozon azt írta, hogy a szava-
tossági idő a tetőn van!

A délelőtti napsütést gomolyfelhők vált-
ják, sokfelé készülhetünk esőre. Nap-
közben szélcsend lesz. A reggeli órák-
ban 20, 23 fok várható. A hőmérséklet 
csúcsértéke 25, 29 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: kemény üzenet
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Csíkszereda
20° / 27°

Kolozsvár
22° / 23°

Marosvásárhely
22° / 25°

Nagyvárad
20° / 27°

Sepsiszentgyörgy
21° / 27°

Szatmárnémeti
23° / 27°

Temesvár
22° / 29°

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2018. június 24-éig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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nyerőszelvény 
Név: Tel.:

Cím:

Két rendőr tanakodik a belvá-
rosi buszmegállóban.
– Busszal megyünk, vagy gya-
log?
– Hát, ...
(Poén a rejtvényben.)

Rendőrök

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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A képzelőereje, illetve a szakmai tudása 
révén most komoly előrehaladásra szá-
míthat. Találékonysága ez alkalommal so-
kat lendíthet az eredményein.

Ikrek 

Kerülje az agresszív megnyilvánulást, 
mert azzal csak ellenszenvet vált ki a kör-
nyezetében! Töltsön minél több időt azok-
kal, akik számítanak Önre!

Mérleg 

Gondolja át alaposan a döntéseit! Legyen 
mindvégig türelmes, és haladjon lépésről 
lépésre kitűzött célja felé! Magánéletében 
változásra készülhet.

Rák 

Minden apróság miatt ne bosszankodjék, 
inkább nézze a dolgok jó oldalát, és őrizze 
meg jó kedélyét! Megérzései hozzásegítik 
az üzleti sikerekhez.

Bak 

Bármilyen helyzetbe kerül, maradjon 
őszinte, viszont ne akarjon megfelelni 
mindenkinek! Keresse azon személyek 
társaságát, akikben megbízik!

Bika ápr. 21. – máj. 20. 

Adjon hangot a véleményének, de enged-
je, hogy mások is segítsék céljai elérésé-
ben! Maradjon objektív, és vegyen figye-
lembe minden javaslatot!

Skorpió 

Ha új feladatot vállal, mérje fel előre a buk-
tatókat, ugyanis a leküzdhetetlen akadá-
lyok könnyedén a kedvét szeghetik és 
megállásra kényszeríthetik!

Oroszlán 

A munkahelyén kissé csökken az Önre 
nehezedő teher, így most jut ideje rend-
szerezni a gondolatait, illetve levonni az 
elmúlt időszak tanulságait.

Vízöntő 

Komoly eredményeket érhet el, hogyha 
félreteszi megrögzött szokásait, és nyitott 
az új lehetőségekre. Legyen merész, de 
cselekedjék észszerűen!

Nyilas 

A mai napon arra törekedjék, hogy minő-
ségi munkát végezzen! Most nem a gyor-
saság vezet előnyhöz, hanem az alapos 
kivitelezés és a precizitás.

Szűz 

Rendszerezze a magánéletét, és szentel-
jen több figyelmet a viszonyaira! A mai 
nap kiválóan alkalmas a mélyben húzódó 
nézeteltérések tisztázására.

Halak 

Ezúttal csak magabiztossággal lesz képes 
sikereket elérni. Őrizze meg a higgadtsá-
gát, maradjon türelmes, a társai nézeteit 
pedig vegye fontolóra!

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.




