10

Szolgáltatás

2018. december 19.
szerda

KÖZTERÜLET

MOLNÁR
JUDIT

A félkészség
öröme

Egyeseknek a félkészség iránti beteges szeretete valamiféle
génmódosulás lehet, mert sokéves megﬁgyeléseim alapján úgy
tűnik, akinél egyszer jelentkezik, az soha többé nem tud róla lemondani. Hasonlít a kerek egésszel szembeni irtózathoz, csak az
utóbbi jelenség genetikai hordozói addig mesterkednek, amíg a
már meglévő egységet sikerül minél több darabra faricskálniuk,
az előző viszont akkor örül, amikor félbe-szerbe hagyhat bármit.
Néhány évvel ezelőtt az akkori miniszterelnök mondhatni szenvedélyesen avatgatta fel az alig elkezdett, sehonnan sehová
vezető sztrádaszakaszokat, a pántlikaelvágási aktus közben
látszott az arcán, hogy az autópálya egyáltalán nem érdekli, ám
a levágott szalagdarab zsebre vágása kifejezett gyönyört jelent a
számára. Ha bárki is rosszindulatú túlzásnak tartaná szavaimat,
nyugodtan utánakereshet az akkori sajtóban, az ünnepélyes
esemény után néhány nappal ugyanis menetrendszerűen beomlott vagy elcsúszott a megdolgozatlan, befejezetlen sztrádaalap.
De ez már nem izgatta a ﬁatal miniszterelnököt, talán épp egy
újabb félkészségen járt az esze. Akkoriban népköltészeti utóhatásra is gondoltam: Manole mester is mind épített, épített, de
mindig kezdte is újra. Csakhogy Manole a mi folklórunk Kőműves Kelemenének a szaktársa, úgyhogy ez az emberéletet követelő nagyszabású építkezésekkel kapcsolatos történet egészen
más paradigma, végeredményben a hanyagságra, hozzá nem
értésre inkább hajazó tulajdonság, semmint a sok évszázados
tartósság árát jelentő áldozathozatalra. Legutóbb pedig az évek
óta épülő, épülgető, egyre több és több pénzt nyelő megakatedrálisról is hirtelen szertekürtölték, hogy jön a felszentelése. Az
eseményt kísérő felhajtás vetekedett az épület nagyságával, de
azt, hogy még folytatni kell a munkálatokat, mert nincs semmi
befejezve, azt aránylag halkan említették, és a körbetolongók
nem hallhatták, de az olyan, otthonról, a fotel kényelméből
ádázan fülelők, mint jómagam, nagyon is elcsípték a félkészség
bejelentését. Hiába, ez van: ahogy a baj, úgy errefelé a hajcihő
sem jár egyedül. Közbejöhetnek esetleg külföldi pénzekkel való
elszámolási határidők is, a lényeg, hogy mindenki lássa, sorra
készülnek a nagy művek. A következő nap újrakezdett munkálatok pedig már magánügynek számítanak, egyáltalán nem
tartoznak a világ szeme elé, a világ szájára meg végképp nem!

HOROSZKÓP

KALENDÁRIUM
December 19., szerda
Az évből 353 nap telt el, hátravan
még 12.

Névnap: Viola
Egyéb névnapok: Bonifác, Bónis,
Dárió, Dárius, Nemere, Orbán, Oros,
Pelágiusz, Tea, Violetta
Katolikus naptár: Szent Anasztáz,
Szent Orbán, Szent Viola
Református naptár: Viola
Unitárius naptár: Viola
Evangélikus naptár: Viola
Zsidó naptár: Tévét hónap
16. napja

A Viola latin eredetű női név, amely
az ibolya virág latin nevéből (viola
arvensis) származik, női névként
több nyelvben használatos. Önállósult formája: Violetta. Viola Davis
napjaink tehetséges afroamerikai színésznője, aki 2008-ban vált ismertté
a Kétely című drámában, mely szerepért Aranyglóbusz és Oscar-díjra
jelölték. Három évvel később A segítség című film főhősének megformálásáért újabb Oscar-jelölést kapott.
2017-ben végül Oscar-díjjal jutalmazták a Denzel Washington főszereplésével készült Kerítések című produkcióban nyújtott teljesítményéért.
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 Kos márc. 21. – ápr. 20.
Tartsa kordában az érzelemkitöréseit,
hogyha nem akar viszályba kerülni a környezetében élőkkel! Hogyha lehet, csupán a háttérből tevékenykedjen!
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A sci-fi irodalom eredete
A sci-fi, azaz a tudományos-fantasztikus irodalmi műfaj sokszínű. Mivel a
meghatározásáról nincsen teljes megállapodás a tudósok és a rajongók körében, az eredete ismeretlen. Néhányan úgy vélik, a késő középkorban kezdődött, mások szerint csupán a tudományos forradalom által jöhetett létre, nevezetesen Galileo Galilei és Isaac Newton csillagászati, fizikai és matematikai
felfedezései révén, azonban sokan Mary Shelley 1818-ban megjelent Frankenstein című regényét tartják az első sci-fi alkotásnak. A műfaj klasszikusa
kétségtelenül Jules Verne francia író, aki több tucat sci-fit írt és egzotikus helyeken játszódó kalandregényt. A műfajnak aztán a 19. század végén élt angol
H. G. Wells adott lendületet. A sci-fi a 20. században bontakozott ki, mivel a
tudomány, illetve a találmányok elterjedtek a társadalomban, így népszerűvé vált az olyan irodalom, amely a technológia hatását fedezi fel, és rányomja
bélyegét a világkultúrára. A 20. században tevékenykedő nagy sci-fi írók közé
sorolható az orosz származású Isaac Asimov, a lengyel Stanisław Lem, a brit
Arthur C. Clarke vagy az amerikai Larry Niven, Ray Bradbury és Philip K. Dick.

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

TRENDI APPLIKÁCIÓ

A nászéjszaka intim, boldog perceiben
az újdonsült férj nem tud ellenállni kíváncsiságának, és izgatottan kérdi szíve
választottjától:
– Mondd, drágám, hány férfit szerettél
előttem az életben?
Az asszony hallgat. Csend. Néhány kínos perc után a férj megpróbál kedveskedni, és félénken megszólal:
– Most haragszol, drágám?
– ... (Poén a rejtvényben.)
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Rák

jún. 22. – júl. 23.

(

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Ne bosszankodjék minden apróság miatt, nézze inkább a dolgok jó oldalát,
őrizze meg a jókedvét! Megérzései most
hozzásegítik az üzleti sikerekhez.
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Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Ma türelemre lesz szüksége, ugyanis ezúttal sorozatos buktatókkal kell szembenéznie. Őrizze meg a nyugodtságát, és figyeljen oda a részletekre!

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Kiváló ötletekkel áll elő, és a kivitelezésükhöz is megvan Önben a kellő energia,
illetve kitartás. Ennek ellenére hallgassa
meg mások tanácsait is!



Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Tettrekészsége a csúcsponton van, szinte nincs olyan akadály, amin ne tudna átlépni. Használja ki ezt a helyzetet, vágjon
bele merész terveibe!

SUDOKU
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Csíkszereda
–9° / –2°
Kolozsvár
–5° / –4°
Marosvásárhely
–3° / –1°
Nagyvárad
–6° / –3°
Sepsiszentgyörgy
–6° / –1°
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NYERŐSZELVÉNY

3

6

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Munkahelyén maradjon körültekintő, ne
hagyja magát félrevezetni! Álljon ki az elvei mellett, és vigyázzon, hogy ne éljenek
vissza a jóhiszeműségével!

IDŐJÁRÁS

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

december Név:Tel.:
19/3
Cím:

máj. 21. – jún. 21.

A mai napon kényes részletek kerülnek
napvilágra. Legyen körültekintő, és csak
olyan személyekkel kössön üzletet, akikben maximálisan megbízik!
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2018. december 30-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

Ikrek

Most elsősorban a magánügyek kerülnek előtérbe. Választ kap pár kényes kérdésre, és lehetősége adódik új megvilágításban helyezni a kapcsolatait.



Érdeklődés

ápr. 21. – máj. 20.

Önfegyelmének és kitartásának köszönhetően minden kötelezettségét teljesíteni tudja. Ámde a sok munka mellett a viszonyait se hanyagolja el!
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KISLEXIKON

Bika

Szatmárnémeti
–10° / –6°
Temesvár
–6° / –5°



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Bár bonyodalmasan indul a napja, később egyenesbe kerülnek a dolgai. Olyan
emberektől kap segítséget, akik eddig
csak keresztbe tettek Önnek.



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Nehezen alakulnak a feladatai, még a
rutinteendők is megterhelést jelentenek
Önnek. Változtasson a módszerein, találjon új megoldásokat!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Olyan lehetőség kerül Ön elé, amelyet
korábban az önbizalomhiány miatt elvetett. Szedje össze a bátorságát, ne szalassza el ezt az alkalmat!

