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MOLNÁR JUDIT

Hiába telt el majdnem egy emberöltő, errefelé a 
politikum csapatában játszók képtelenek leráz-
ni szenvedélybetegségüket, a hatalomfüggőséget. 
A bölcsebbek már 1990 elején mondogatták, nem 
kell bedőlnünk az ideológiai maszlagnak, hogy 
ilyen párt meg olyan párt, hisz a néhány tisztelet-
re méltó kivételtől eltekintve mindnyájan ugyan-
abban a bölcsőben ringatóztak – negyvenöt éven 
át. A változást nagyon óhajtó hinni akarók, a nai-
vak elhitték, hogy a Bastille lerombolása után ki-
alakított eszmei csapások kétszáz esztendő után 
képesek újra begyűrűzni. Sajnos nagyon hamar 
kiderült, a más eszmeiséget vallók egymást nem 
ellenfélnek tekintik, akik vitatkozhatnak akármed-
dig, végső soron mindig készen állnak közösen 
tenni az őket szavazataikkal megbízó emberek ér-
dekében. Nem, az egypártrendszer annyira sejt-
jeikbe ivódott negyvenöt év alatt, hogy egymást 
ádáz ellenségekként kezelik, és aki kezébe kapa-
rint akármilyen atomnyi részecskét a hatalomból, 
az nem enged belőle egy jottányit sem. Országos 
szinten csakúgy, mint helyileg a pártok kizáró-
lag a maguk szemszögéből nézik és rendezik az 
egyébként mindenkit vagy majdnem mindenkit 
érintő ügyeket, azért válik aztán olyan nevetséges-
sé, amikor önös érdekeik miatt egyik napról a má-
sikra összeborulnak a tegnapi ellenségek, illetve a 

holtomiglan-holtodiglan szövetségesek egymást 
marcangolják. Ugyanez a helyzet az egyénekkel is: 
a vándormadarak szó nélkül átcuccolnak a szom-
széd eresz alá, és fújják a csatadalt előző fészkük 
felé. De a lényeg marad, a hatalomhoz való ragasz-
kodás. És ami ennek a leghatásosabb kelléke, az 
írott vagy kimondott szó, vagyis a sajtó kikiáltása 
első számú közellenséggé. A legutóbbi példa, ami-
ről előbb azt hittem, a viccoldal sületlenkedése, de 
miután kiderült, viccről szó sincs, nagyon elszo-
morított: a köztudottan szörnyű állapotok uralta 
egészségügy egy csapásra felragyogott, miután a 
szakminiszternő megtiltotta, hogy egyetlen orvos 
is nyilatkozzék a sajtónak – előzetes minisztériumi 
engedély nélkül. Megnéztem a naptárt, mert azt 
hittem, negyven évvel ezelőtt vagyunk, és valami 
eszement jövőutazásról álmodtam. Hát nem, pe-
dig nagyon is! Vagy az a sok mocsok, amit egyesek 
a külföldön dolgozókra rálapátolnak, beledöngölve 
őket a sárga földbe csak azért, mert kint élnek és 
tudják: lehet másképpen is. A pénzük az jó, azt per-
sze elfogadják a bankok, hisz csupán szájtépésből 
nem lehet megélni, na meg a nagyszülőknek is kell 
valamit a rájuk bízott unokák elé tenniük az asztal-
ra. De akik tehetnének is valamit az itthon maradá-
sért, azokat saját pecsenyéjük sütögetése foglalja 
el. Ki bolond törődni a más bajával?!

HatalomfüggőségKalendárium
Szeptember 12., szerda
Az évből 255 nap telt el, hátravan még 
110.

Névnap: Mária
Egyéb névnapok: Gujdó, Ibolya, Irma, 
Marion, Palóma, Tóbiás, Virág
A Mária bibliai eredetű női név, jelenté-
se: mirha (ami az ókorban drága illatsze-
rének számított). A név eredeti héber 
alakformája Mirjam volt, amely görög és 
latin bibliafordításokban módosult. A  la-
tin névváltozatnak igen sok származéka 
alakult ki az európai nyelvekben, ezek 
egy része a magyarban is használatos. 
Maria Callas (1923–1977) görög szár-
mazású szoprán énekesnő volt, aki fény-
korában a világ szinte minden fontos 
operájának színpadán fellépett, és min-
denütt óriási sikert aratott. A New York-i 
születésű előadónő a hírnevét főleg az 
énektechnikájának köszönhette.

Katolikus naptár: Szűz Mária, Irma
Református naptár: Gujdó
Unitárus naptár: Virág
Evangélikus naptár: Mária, Gujdó
Zsidó naptár: Elul hónap 19. napja

Az infláció fogalma

Az infláció (magyar kifejezéssel: pénzromlás) a közgazdaságtanban az árszínvonal 
tartós emelkedését jelenti a pénz vásárlóerejének csökkenése mellett. Az infláció 
eredetileg orvosi műszó, latinul felfúvódást jelent, és mint közgazdasági fogalmat 
az amerikai polgárháborúban (1861–1865) használták először. Akkoriban ugyanis 
az árucikkek papírpénzben mért ára megnőtt (úgymond „felfúvódott”) a termé-
kek nemesfémben megadott árához képest. Bizonytalan gazdasági környezetben 
a nemesfém tehát értékállóságát bizonyította, míg a papírpénz értékét vesztette. 
A pénzszakértők a jelenséget idővel különböző szakaszokra osztották fel, így az 
infláció létrejöttét jelenleg az ütem, árstruktúra, kiszámíthatóság, kiváltó indokok, 
valamint a megjelenési forma alapján kategorizálják. Mérése oly módon történik, 
hogy egy bizonyos intézmény (például a központi statisztikai hivatal) összeállít egy 
fogyasztói kosarat különböző árutermékekből, ami az adott ország átlagos háztar-
tásának jellemző fogyasztását képviseli (pl. kenyér, burgonya, liszt, tojás, buszjegy, 
benzin, cigaretta), és ezeknek a termékeknek rendszeresen figyeli az árváltozását.

Az igazgató mondja a szőke nőnek:
– Maga nagyon lassan halad a munká-
jával. Ha nem ér el komoly előrehala-
dást a következő két napban, keresek 
egy másik embert!
– Az jó lesz, főnök, ketten biztos gyor-
sabbak leszünk!

A többórás napsütést időnként go moly-
felhők zavarják, néhol eső is előfordul. 
Napközben szélcsend lesz. A reggeli 
órákban 15, 22 fok várható. A hőmérsék-
let csúcsértéke 21, 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.
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Csíkszereda
15° / 21°

Kolozsvár
19° / 25°

Marosvásárhely
16° / 23°

Nagyvárad
19° / 26°

Sepsiszentgyörgy
16° / 22°

Szatmárnémeti
22° / 27°

Temesvár
21° / 27°

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be szeptember 23-áig szerkesztőségünk új címére 
(400027 Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37). A beküldők közt hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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– Főúr, miként lehetséges, hogy 
az étlapon vagy harmincféle étel 
szerepel, de csak kélkáposztájuk 
van? – kérdi egy vendég az étte-
remben.
– Tetszik tudni – feleli a pincér –, 
... (Poén a rejtvényben.)

Hogyhogy csak ez?

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.

Sudoku
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Ma számos kihívással találja szembe ma-
gát. Ezekkel csupán úgy tud majd meg-
birkózni, ha beveti a szakmai tapasztala-
tait, és a megérzéseire hallgat.

Ikrek

Kizárólag akkor kezdjen új vállalkozásba, 
hogyha az előzőeket már lezárta! Ossza 
be okosan az idejét, ez alkalommal nem 
számíthat külső segítségre!

Mérleg

Szinte mindenhez ingerülten viszonyul. 
Amennyiben nem képes önfegyelmet 
gyakorolni, kénytelen lesz egyedül meg-
birkózni az Önre váró munkákkal.

Rák

Remek formában van fizikailag, illetve szel-
lemileg egyaránt. Most bátran kockáztat-
hat, mert az uralkodó bolygója minden 
tevékenységét támogatja!

Bak

Úgy tűnik, változtatnia kell a módszerein, 
a bevált megoldások nem hoznak ered-
ményt. Szedje össze a bátorságát, és le-
gyen nyitott az újdonságokra!

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Túlságosan sok munkát vállalt, ennek kö-
vetkeztében fáradtnak érzi magát. Ké-
szítsen ütemtervet, és csakis a határidős 
munkálatokra koncentráljon!

Skorpió

Kiváló érzékkel képes kezelni a meglepe-
tésszerű szituációkat, és remek megoldá-
sokat talál a komplex kérdésekre. Marad-
jon továbbra is céltudatos!

Oroszlán

A mai napon több tehertől is felszabadul, 
így kissé fellélegezhet. Vonja le az elmúlt 
időszak tanulságait, csak ezután vágjon 
bele újabb kihívásokba!

Vízöntő

Hajlamos új módszereket bevetni, emiatt 
pedig kissé eltávolodik az eredeti elkép-
zeléseitől. Ha rendezi a gondolatait, min-
denre talál majd megoldást.

Nyilas

Néhány váratlan esemény miatt vakvá-
gányra kerülnek a folyamatban lévő teen-
dői. Vonuljon a háttérbe, és lehetőleg ke-
rülje a felesleges szócsatákat!

Szűz

Figyeljen oda a részletekre, mert bennük 
rejlik a sikeres megoldás kulcsa. Karrierje 
magasra ívelhet, ha a magánéleti problé-
máit a háttérbe szorítja.

Halak

Tevékenységében a körülmények ezút-
tal azt diktálják, hogy spontán döntéseket 
hozzon. Őrizze meg a magabiztosságát, 
és támaszkodjék az intuíciójára!

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.




