
A jelenleg használatos hónapok Augustus római császár uralkodása ide-
jén (1. század elején) kapták a nevüket. A római naptár eleinte tíz hóna-
pot (304 nap) tartalmazott, emellett 61 nap jelölte a telet. Később ezt két 
hónapra osztották (január, február), és beiktattak az év elejére. A januárt, 
márciust, májust, valamint júniust római istenekről nevezték el: Janus (ké-
tarcú isten), Mars (háború istene), Maia (termékenység istennője), Juno 
(szülés/házasság istennője). A február a tisztulási ünnepről (februa) kap-
ta a nevét, az április pedig a latin aperio (kinyit) igéből származik. A július 
Julius Caesarhoz kapcsolódik, mivel ebben a hónapban született. Augusz-
tust Augustus Caesar római uralkodóról nevezték el. A szeptember hónap-
név a latin septem számnévből ered. Az október, a november és december 
latin kifejezésekből alakult ki: octo (nyolc), novem (kilenc), decem (tíz). 
A hónap szó a hold és nap szavak összevonásából jött létre. A székely nap-
tár szerint a hónapok sorrendje: fergeteg, böjtelő, jégbontó, kikelet, ígé-
ret, napisten, áldás, új kenyér, földanya, magvető, enyészet és álom hava.

KALENDÁRIUM

A kalendárium hónapjai

Január 3., csütörtök
Az évből 3 nap telt el, hátravan 
még 362.

Névnapok: Benjámin, Genovéva
Egyéb névnapok: Dzsenifer, Dzsen-
na, Filadelfi a, Gvendolin, Gyöngyvér, 
Hermina, Kardos, Zsinett

Katolikus naptár: Szent Genovéva, 
Benjámin, Gyöngyvér
Református naptár: Benjámin
Unitárius naptár: Benjámin
Evangélikus naptár: Benjámin, 
Genovéva
Zsidó naptár: Tevét hónap 26. napja

A Benjámin héber származású fér-
fi név, amelynek az eredeti magyar 
alakformája a Béniamin volt, elemei-
nek jelentése: a szerencse fi a. Női pár-
 ja: Benjamina. Rokon nevek: Benke, 
Benkő, Benő, Benedek.
A Genovéva bizonytalan jelentésű, 
összetett női név. Legvalószínűbb, 
hogy kelta eredetű, jelentése pedig 
szövőnő vagy asszony. Francia meg-
felelőjének beceneve: Zsinett. A név 
mondai viselője brabanti hercegné 
volt, akit férje hűtlenség miatt meg 
akart öletni. Szent Genovévát a kö-
zépkor óta Párizs védőszentjeként 
tisztelik.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Rendezze a gondolatait, és keresse meg 
az elmúlt időben megélt kudarcok okait! 
Vonja le a tanulságokat, mert csupán így 
lesz képes a továbblépésre!

Úgy tűnik, bizonyos problémákon jelen-
leg nem tud változtatni, ezért legyen el-
fogadó! Maradjon a háttérben, ámde ne 
hanyagolja el a kötelezettségeit!

Kisugárzásának köszönhetően hamar ta-
lál szövetségeseket a munkáihoz. Legyen 
mindenkivel együttműködő, viszont ne 
engedje, hogy kihasználják!

Támogatás nélkül ezúttal nehezen fog 
megoldásokat találni a feladataira. Jár-
jon nyitott szemmel, és bátran fogadjon 
el minden felkínált segítséget!

Felgyorsulnak Ön körül az események, 
váratlan fejlemények következnek be. 
Őrizze meg az önbizalmát, alkalmazkod-
jék a kialakult helyzetekhez!

Nehezen tud alkalmazkodni másokhoz, 
így függetlenségre vágyik, egyedül sze-
retné intézni ügyeit. Főleg a határidős te-
endőket részesítse előnyben!

Értékelje át a jelenlegi tevékenységét, és 
ne álltassa magát álmodozással! Gon-
dolkozzék racionálisan, a döntéseit pe-
dig logikus érvekre alapozza!

Kiváló formában van, ezért a mai napra 
érdemes olyan megbeszéléseket, illetve 
tárgyalásokat időzíteni, amelyek komoly 
szellemi kihívást jelentenek.

Kiszámíthatatlanok a reakciói, hajlamos 
mindent szélsőségesen megítélni. Job-
ban teszi, ha most visszavonul, és egyen-
súlyba hozza a lelki világát!

Vegye kezelésbe azokat a kényes kérdé-
seket, amelyeket eddig nem tudott vég-
legesíteni! Amennyiben nem lát más kiu-
tat, kössön kompromisszumot!

Könnyelműen viselkedik, ez pedig nega-
tív következményeket hozhat mind a hi-
vatásában, mind a magánéletében. Ma 
lehetőleg kerülje a társaságot!

Kissé szétszórt, indulatait pedig a környe-
zetében élőkön próbálja levezetni. Keres-
sen olyan elfoglaltságokat, amivel helyre-
billentheti az egyensúlyát!

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.

ÚJÉVI SZISZÜPHOSZ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–6° / –3°

Kolozsvár
–8° / –3°

Marosvásárhely
–6° / –1°

Nagyvárad
–5° / 0°

Sepsiszentgyörgy
–7° / –3°

Szatmárnémeti
–5° / –2°

Temesvár
–3° / 1°

Szolgáltatás2019. január 3.
csütörtök10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. január 
13-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

január
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A felesége halála után egy jó erőben 
levő, 82 éves férfi az öregek házába 
vonult. Hamarosan összebarátkozott 
a szomszédnőjével.
– Papa – szólt a leánya –, ez nagyon 
kedves, de nem tudtál volna még egy 
kicsit várni? A mama csak pár hónapja 
halott.
– Kedves gyermekem, az én ... (Poén a 
rejtvényben.)

Apa és lánya

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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Kinek szól 
a jókívánság?

A miniszterelnökök gyöngye fölöttébb érdekes újévi üzenetet rö-
pített az éterbe: azt mondta, hogy a kormány a most induló esz-
tendőben is olyan intézkedéseket fog csak hozni, amelyek az 
ország hasznára lesznek. Na bumm! Ekkora bölcsességnek még 
a nyomát sem találnánk, bárhogy is böngésszünk végig az ókori 
görögöktől az egzisztencialistákig és a posztmodern paradigmá-
kig bármilyen gondolatot, hisz ilyesmi kizárólag egy – a hazájá-
ért minden pillanatban halni kész – páratlan géniusznak juthat 
csak eszébe. Gondolni sem merek a 20. századot keresztül-ka-
sul felforgató, háborúkat nyerő és vesztő miniszterelnökökre, 
félek, nehogy holtukban is pirulniuk kelljen szégyenükben, ami-
ért nekik ilyesmi nem jutott eszükbe! És ezt a bátorságot, hogy 
újévi üdvözletben mondja ki a megfellebbezhetetlent: csakis 
az ország javára fog tenni a kormány?! De ha egy kicsit jobban 
megnézzük a nyilatkozást, akkor óhatatlanul meglátjuk, misze-
rint ez a szerény mondat felér egy töredelmes vallomással! Mit 
vallomással?! Egy valódi mártírhoz illő önfeladással. A szavak 
mögött ugyanis ott somfordál-ólálkodik az igazság, miszerint 
eddig nem az ország, illetve a benne élők javára és hasznára 
tették, amit tettek, hanem valakinek vagy valakiknek a zsebére 
játszottak. Nem tudom, hogy a magát egyre önállóbbnak, ko-
nokabbnak és igazi amazonnak mutató hölgyemény tudja-e, 
miket beszél, amikor újévi üdvözletet küld azoknak, akiket a 
kapkodásaival, kontárkodásaival, hazug ígérgetéseivel, két év 
alatt három bábkormánnyal „boldogított” a magát túlnyertnek 
hívő és hirdető párt, és akiket rohamléptekkel igyekszik lyukas 
talpú bakancsa alá gyűrni?! Véleményem szerint nem értette a 
felolvasásra eléje nyomott szöveget, de ha igen, akkor az még 
sokkal rosszabb. Az éjféli tűzĳ átékleső eufóriában jobbnak 
látta nem emlegetni a következő fél évet, a soros elnökséget, 
melynek során épp őrá vár a legtöbb csapda. Főnöke, a báb-
rángató hőscincér időben felébredt, és más „nagy formátumú” 
közéleti emberhez hasonlóan, gyorsan szabadságolta magát. 
Egyelőre csak egy hónapra, de mennyi lesz belőle? S ha vélet-
lenül vissza is térne, a közben történendőkről hallva csak vono-
gatja majd a vállát: itthon sem volt, alá sem írt semmit, miért 
üldözik őt fölöslegesen?! Mi pedig újfent kezdhetjük fi zetni a 
„javunkra és hasznunkra” tett jókívánságok kamatait.
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