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Molnár judit

Végre megkezdődik a parlamenti szünidő, és 
őszig megszabadulunk az utóbbi időkben csú-
nyán elszaporodott útszéli beszédmodortól. Nem 
új keletű divat ez a stílus, hisz már az 1989-es ha-
talomátvételt levezénylő, majd elsöprő több-
séggel államelnökké felkent hajdani pártaktivis-
ta csavargóknak nevezte az igazi demokráciá-
ra áhítozó tüntetőket, a hosszú évtizedes hall-
gatásra fogott, majd hirtelen megélénkülő sajtó-
sokat pedig egyenesen állatoknak, amikor vala-
mi olyasmit merészeltek kérdezni, ami sértette 
kegyelmes füleit. Bár ami igaz, az igaz: az 1990 
utáni első elnök fent említett kirohanásai arány-
lag ritkák voltak, de megmutatta az arra érdeme-
seknek, hogy lehet beszélni, fiúk, mindent be-
le! A magát előszeretettel néptribunnak neve-
ző pártvezér és hordószónok aztán kiabált is he-
tet-havat, és nem mellesleg gondos ápolással ki-
nevelte pártfaiskolájának csemetéit, alpári hang-
erőben és ideológiai zagyvaságban hozzá mél-
tó utódait, akik közül két díszpinty a mai regná-
ló hatalom legbensőbb bugyraiból hirdeti egy-
kori mentoruk igéit. Kellettek ezek az előzmé-
nyek ahhoz, hogy a külvárosok beszédfordula-
tainak kincsestárát matrózkocsmák nyelvezeté-
nek szóvirágaival díszítve, egy csapásra diadalra 
juttassa ezt a válogatott szókincset a tíz eszten-

deig elnöklő, ma már szenátorrá csendesülő ha-
jóskapitány. Neki köszönhető a kötőszó-gyakori-
sággal, jelzőként használt „hazugság”, ami elnöki 
évtizedének végén leáldozott ugyan, ám a szelle-
mi mélységekből egyenesen a kiválasztottak kö-
zé röpítettek ma már bevetik egész stiláris tudo-
mányukat. Természetesen az ellenzéknek járnak 
a legplasztikusabb szavak, de ha kell, saját párt-
társaikat sem kímélik, az elégedetlenkedő vá-
lasztóikat egyenesen patkánynak titulálva. Köz-
ben pedig a naiv, jóhiszemű vagy csak képmuta-
tó, álszent, magukat a „nép” nevében szólóknak 
tartók felhányják, a közakarattal megválasztot-
tak miért adják annyira lennebb, hogy így beszél-
nek azokról, akik bízva bennük felemelték őket? 
Válasz nem érkezik ezekre a nyafogásokra, holott  
kézenfekvő: akik méltóztattak elfáradni az urnák 
elé, halmokra szavaztak: ott volt a pártlogó, gyor-
san rá a pecsétet, és uccu kifelé. Hogy a nagy ha-
lomból a pártvezetőség kiket fog felnyomni és 
előállítani, azt senki nem tudta. Tévedés ne es-
sék, nem sírom vissza az egyéni választókörzete-
ket, hisz ott sem volt minden rendben, de számon 
lehetett (volna) kérni a bajt, nem kellett négy 
évet várni. Így viszont nincs más hátra, mint elő-
re, a szemelgetők és a szemenszedettek egy ideig 
még azt csinálhatják velünk, amit akarnak!

SzemenszedettekKalendárium
Július 11., szerda
Az évből 192 nap telt el, hátravan még 
173.

Névnapok: Lili, Nóra
Egyéb névnapok: Bence, Benedek, Ele-
onóra, Félix, Helga, Irma, Lilla, Nelli, Olga, 
Olivér, Ráhel, Szende, Ulrik
A Lili több német és angol női név (Ca-
roline, Elisabeth, Julia) közös becenevé-
ből önállósult. Nincs összefüggésben a 
hasonló hangzású angol (liliom jelenté-
sű) lily szóval. Muráti Lili (1912–2003), 
a nagyváradi születésű színésznő korá-
nak igazi bálványa volt, és nemcsak Ma-
gyarországon aratott sikereket, de Spa-
nyolországban is, ahova a II. világhábo-
rú után menekült. Sejtelmes hangjával, 
egyedi humorával elbűvölte a nézőket.
A Nóra az arab eredetű Eleonóra női név 
rövidüléséből jött létre, jelentése: fény.

Katolikus naptár: Szent Benedek, 
Nóra, Lili
Református naptár: Lili
Unitárius naptár: Lili
Evangélikus naptár: Nóra, Lili
Zsidó naptár: Tammúz hónap 28. napja

A hosszmértékek története

A súlymértékek megjelenésével párhuzamosan az ókorban bevezették a hossz-
mértékeket. A hosszegység kiválasztásában a célszerűség azt követelte, hogy a 
választás a kézenfekvő dolgok alapján történjék. Ennek a nyoma ma is látható: 
például az angolszász országokban még mindig használatos a hüvelyk vagy a láb. 
A babilóniai rif hossza közel. 995 mm volt, az egyiptomi pedig 527 mm. A babi-
lóniai számrendszer akkoriban a hatoson alapult, az egyiptomi a 12-esen; a zsi-
dók rendszere a kettőt kombinálta. A római hódítások idején Európában elterjesz-
tették a Római Birodalomban alkalmazott mértékegységeket, amelyek jó része, 
esetleg más néven, fennmaradt az ókortól. A középkorban próbálták egységesí-
teni a mértékeket, de ezek a szándékok csak térben, illetve időben szűken beha-
tároltan éreztették hatásukat. A középkori Európa hosszegysége a rőf és a nagy 
rőf volt. A  hosszúság mérésére szolgáló mértékek egységesítésére az első kísérle-
tet a francia nemzetgyűlésnek 1791-ben hozott határozata tette, amellyel az akkori 
tudósokból alakult mértékbizottság által javasolt métert hosszegységül elfogadta.

A szőke nő kérdi a barátjától:
– Elakadtam a rejtvényben, tudnál se-
gíteni? Öt betű, első betű N, utolsó betű 
Z, a meghatározása: könnyű ellentéte.
– Nehéz – feleli a férfi.
– Tudom. Már órák óta agyalok rajta.

Többnyire borult égboltra készülhe-
tünk, helyenként felszakadozik a fel-
hőzet, elszórtan eső is kialakul. Nap-
közben szélcsend lesz. A reggeli órák-
ban 19, 25 fok várható. A hőmérséklet 
csúcsértéke 23, 27 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 best of Könczey eleMér: való világ
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Csíkszereda
19° / 23°

Kolozsvár
23° / 25°

Marosvásárhely
23° / 24°

Nagyvárad
23° / 26°

Sepsiszentgyörgy
20° / 23°

Szatmárnémeti
24° / 27°

Temesvár
25° / 27°

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2018. július 22-éig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Cím:

– Ugyebár a képen is láthatjátok, 
a New York-i Szabadságszobor 
egyik kezében könyvet tart, a má-
sikban fáklyát. Ki tudja megmon-
dani, mit jelképez a fáklya? Tes-
sék, Móricka!
– Azt, hogy ... (Poén a rejtvény-
ben.)

Móricka felel

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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Sok energiával rendelkezik, ezért szinte 
nem ismer lehetetlent. A megnyerő stílu-
sával, illetve a magabiztosságával kima-
gasló eredményeket érhet el!

Ikrek 

Sok kritikában lesz része, ámde ez nem 
zökkenti ki Önt a nyugalmából. Hagy-
ja figyelmen kívül a bírálatokat, és kon-
centráljon a tevékenységére!

Mérleg 

Csakis Öntől függ, hogyan tudja átvészel-
ni a mai nap kihívásait. Maradjon elővi-
gyázatos, fontolja meg a lépéseit, és ke-
rülje az elsietett döntéseket!

Rák 

Egy váratlan fordulat teljesen felborítja a 
hivatali napirendjét. Maradjon körültekintő, 
és próbáljon meg alkalmazkodni a kialakult 
körülményekhez!

Bak 

Elemezze eddigi teljesítményeit, mert 
csak így tud majd továbblépni! A mai na-
pon lehetősége adódik arra is, hogy tisz-
tázza a félreértéseket.

Bika ápr. 21. – máj. 20. 

Feszült Ön körül a légkör, de ennek az okát 
ne másokban keresse! Inkább gondolkod-
jék el, miként tudná megteremteni a ma-
ga egyensúlyát.

Skorpió 

Ma képes áldozatokat hozni a céljaiért, és 
hajlandó kompromisszumokat is kötni. 
Legyen mindenkivel toleráns, viszont őriz-
ze meg a határozottságát!

Oroszlán 

Bár fontos döntések várnak Önre, most 
nyugodtan hallgathat az intuícióira. Bát-
ran kockáztathat is, kezdeményezései ez-
úttal eredményesek lesznek.

Vízöntő 

Rendszerezze a feladatait, állítson fontos-
sági sorrendet! Ezúttal számíthat a kol-
légái támogatására, így szükség esetén 
akár segítséget is elfogadhat.

Nyilas 

Lehetőleg nagy figyelemmel végezze a te-
endőit, ugyanis hajlamos a hibák elkö-
vetésére! Vegyen vissza kicsit a tempó-
ból, és ne hajszolja túl magát!

Szűz 

Ne ragaszkodjék görcsösen a korábbi el-
képzeléseihez, mert ma könnyebb úton is 
elérheti a céljait! Legyen nyitott a pozitív 
hatások befogadására!

Halak 

Többfelé kell koncentrálnia, emiatt túl-
terhelt szellemileg. Ne veszítse el a türel-
mét, hallgasson a megérzéseire, használ-
ja a tapasztalatait!

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.




