
A statisztika a valóság számszerű információinak megfigyelésére, összegzé-
sére, elemzésére és modellezésére irányuló gyakorlati tevékenység és tudo-
mány. Eredetileg – mára viszont már elavultnak számító értelmezés szerint 
– a statisztika matematikai eszközöket igénybe vevő államháztartástant je-
lentett, vagyis azon módszerek elméletét, amelyek segítségével az újkorban 
(16. század) kialakuló modern államok szamontarthatták erőforrásaikat és a 
társadalmi problémákat (például: népesség, termelés stb.). Erre utal a kifeje-
zés etimológiája is, ugyanis a szót az olasz statista (államférfi, politikus), il-
letve az újlatin statisticum collegium (államtanács) kifejezésekből származ-
tatják. A statisztika atyja, a német Gottfried Achenwall is ilyen értelemben 
használta ezen kifejezést a 18. században írt munkáiban. A szó mai értelmét 
(az adatgyűjtés és adatfeldolgozás általános tudománya) csupán a 19. szá-
zad elején nyerte el. Jelenleg a statisztikának alapvetően két nagy területe 
ismeretes; ezek között azonban sok találkozási pont és átfedés figyelhető 
meg. A szakterület sajátos nyelvezettel és módszertannal is rendelkezik.
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Az Auguszta női név a latin szárma-
zású Augustus (magyarul Ágost és 
Ágoston) férfi név párja, jelentése: 
magasztos, fennkölt. Az Ágosta a 
személynév régi magyar alakformája. 
Julia Augusta (i. e. 58 – i. sz. 29)
Au gustus császár felesége, tanács-
adója, valamint időnként helyette-
se volt, a Római Birodalom egyik 
legnagyobb hatalommal bíró asz-
szonya. Első házasságából született 
fi a, Tiberius később császár lett, 
azonban az unokája (Clau dius), 
dédunokája (Caligula), illetve ük-
unokája (Néró) szintén a birodalom 
élére került.

Václav Havel (1936–2011)
A közismert cseh író és politikus 
Prágában született jómódú 
családban, ugyanitt vé-
gezte tanulmányait is. 
Ezután egy laborban 
tevékenykedett, és 
időközben a Prágai 
Műszaki Egyetemet 
látogatta. 1960-tól 
kezdve egy színház-
nak dolgozott. Ekkor 
már nyíltan hirdette 
liberális és demokra-
tikus nézeteit. Az 1968-
as csehszlovákiai invázió 
után eltiltották a színház-
tól. Mivel részt vett a Charta 
’77 mozgalomban, öt és fél évre 
bebörtönözték. 1989-re ő lett az emberi 
jogok és a politikai liberalizáció fő szószólója, vezető szerepe volt a „bársonyos
forradalomban”. 1989–1992 közt a csehszlovák, 1993–2003 közt pedig cseh 
köztársasági elnöki tisztséget töltött be. Nagy szerepe volt annak az újfaj-

ta Európai Unió-képnek a megformálásában is, 
amely a cseheket és más közép- és kelet-euró-
pai országokat az európai kultúra fővonalába 
helyezett. Írói alkotásai a cseh neoavantgárd 
dráma abszurd irányzatába tartoznak. Mun-
kásságát a számos elismerés mellett 1986-ban 
Erasmus-díjjal is méltányolták. Kétszer nősült, 
gyermeke azonban nem született. Súlyos lég-
zőszervi problémák következtében hunyt el 
2011. december 18-án.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bonyodalmas és kimerítő napra készül-
het, ezért feleslegesen ne pazarolja az 
erejét! Most csakis az Önnek fontos ten-
nivalókat részesítse előnyben!

Álljon ki az elvei mellett, és mindig csak 
egy adott kérdésre koncentráljon! Akkor 
érhet el eredményeket, hogyha képes ki-
zárni a zavaró tényezőket.

Rendkívül ingadozó a hangulata. Ameny-
nyiben nem tudja kordában tartani az 
érzéseit, csak olyan munkába kezdjen, 
amely nem igényel segítséget!

Ma csupán kockázatok árán lesz képes 
megvalósítani a céljait. Használja fel a 
szakmai tapasztalatait, és fektessen na-
gyobb hangsúlyt a részletekre!

Önfejűen viselkedik, szinte minden taná-
csot elutasít. Habár harciasan küzd az el-
képzeléseiért, az ilyen hozzáállás köny-
nyedén tévútra vezetheti Önt.

Túlbecsüli az energiáit, így túlságosan 
sok teendőt vállal be a mai napra. Térké-
pezze fel a lehetőségeit, és csupán a fon-
tos teendőkkel foglalkozzék!

Munkahelyén elsősorban a kreativitás 
kerül előtérbe. Több váratlan kérdés 
nehezíti a napját, így a megoldásokhoz 
szüksége lesz a leleményességére.

Ezúttal gond nélkül képes megolda-
ni még a légkomplexebb feladatokat is. 
Magabiztossága kisugárzik a környeze-
tére. Társaival legyen megértőbb!

Tele van pozitív gondolatokkal, segítő-
készsége nem ismer határokat. Arra vi-
gyázzon, hogy az érdekemberek ne élje-
nek vissza az önzetlenségével!

Ne hagyja, hogy zsákutcába torkolljanak 
a fontos tárgyalásai! Igyekezzék olyan 
megoldásokkal előállni, amelyek min-
den fél számára elfogadhatók.

A nemrég tapasztalt kudarcok miatt el-
vesztette az önbizalmát. Könnyű mun-
kákkal foglalkozzék, a sikerélmények 
helyrebillenthetik a lelki világát.

Ha eredményeket akar elkönyvelni, ak-
kor az üzleti megbeszélései során csele-
kedjék célszerűen és megfontoltan! Őriz-
ze meg a magabiztosságát!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

HALADÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–4° / –1°

Kolozsvár
–5° / –2°

Marosvásárhely
–1° / 0°

Nagyvárad
–7° / –2°

Sepsiszentgyörgy
–2° / –1°

Szatmárnémeti
–11° / –3°

Temesvár
–3° / 0°

 » Munkásságát 
többek között Eras-
mus-díjjal (1986), 
Simón Bolívar-díjjal 
(1990), illetve Franz 
Kafka-díjjal (2010) 
méltányolták.

Szolgáltatás2018. december 18.
kedd10

A Krónika-nyereményjátékok 2018. december 3–6. között megjelent 
keresztrejtvényeinek megfejtései: december 3., hétfő: ...ő is jobban 
tetszik; december 4., kedd: Levélhordás előtt vagy után?; december 5., 
szerda: ...nem is vagyunk még Udvarhelyen; december 6., csütörtök: ...és 
megárthat a házasélet.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2018. decem-
ber 30-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
18/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A rendőr egy bűnözőt kísér át a bíróság-
ra. Hirtelen nagy szél támad, és elviszi a 
rendőr sapkáját. A gyanúsított ravaszan 
azt mondja:
– Őrmester úr! Megengedi, hogy a sap-
kája után fussak?
– Persze, hogy megszökjél, te kis ra-
vasz? – mondja a rendőr. Te csak ma-
radj itt, ... (Poén a rejtvényben.)

Hopp, a sapkám!

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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