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KÖZTERÜLET

Bűnparadicsom
MOLNÁR
JUDIT

Hiába vagyunk az abszurd dráma elismerten egyik szülőhazája,
arra mégsem vetemedtek a két éve regnálók, hogy óceánközeli
banánköztársaságokhoz hasonló adóparadicsomot kreáljanak
maguknak, teremtettek inkább egy jó kis bűnparadicsomot.
A már elítélt vagy még „csak” megvádolt politikusok mindenképpen jól járnak, ha pedig valaki a határokon kívülről piszkálni
merné a bűnözés édenkertjét, azonnal előkapnák a párhuzamos állammal kapcsolatos zöldségeket. Sikeresen szabadlábra
is helyeztek – ezres nagyságrendben! – köztörvényes bűnözőket, akik már a friss levegő első napjaiban nekiláttak bizonyítani, hogy nem hiába ítélték el őket gazemberségért. Ezeknek az
eseteknek az aránylag halk hangú és a korrupciós ügyekben sáros „csúcsvezetőkkel” való közös emlegetésére az egyik gyorstalpaló kurzus után lett jogtudor a szenátusi pulpitusról kĳelentette: a nagykorrupciósok nem leselkednek csitrikre, és még
kevésbé kezdenek el erőszakoskodni velük liftezés közben, úgyhogy hátrébb az agarakkal! Ez így igaz, hisz nekik egészen más
az érdekszférájuk, mint a lányoknak, ha pedig friss pipire vágynak, akadnak bőven olyanok, akik maguk hódolnak be egy-egy
méltóságos honatyai kívánalomnak. A jogi csűrcsavar nyomán
a kackiás bajszú pártvezér hőscincér is úgy húzza-nyúzza elítéltetését, hogy bármely rétest sütő mester megirigyelhetné érte.
A csúcs a döntőbíróság tagjaival kapcsolatos sorshúzás volt,
minek során kiderült, mennyire manipulálhatók a papírcédulák,
ezért vásároltak gyorsan Franciaországból szerencsejátékoknál
használt golyócskákat. A kihúzott nevekkel így sem elégedett,
de most inkább törődjék mindenki a téli ünnepkör minél tökéletesebb kihasználásával, így tesz ő is, egy hónapra alámerülvén
az egy nemzedékkel ifjabb kedvesével a jól megérdemelt telelés örömeiben. Ám mindezzel nem volna teljes a bűnparadicsom, ezért dobták be a házi használatú fegyverek viselésének
szabaddá tételét, amin ugyan dolgoznak még, de feltehetőleg
sikerrel. Végezetül pedig, a teljesség kedvéért, némi ízelítő a régi-új tanügyminiszter által annyit emlegetett „akadémiai közeg”
bűnözési lehetőségéről: a miniszter asszony, ellentmondást
nem tűrően kinyilatkoztatta, miszerint a plágium, vagyis a más
fejéből történő korlátlan lopkodás, a tanügynek csak aprócska
gondja! Kellett ez neked, akadémiai szféra?!

HOROSZKÓP

KALENDÁRIUM
Január 7., hétfő
Az évből 7 nap telt el, hátravan
még 359.

Névnapok: Attila, Ramóna
Egyéb névnapok: Artúr, Atilla, Bálint, Etele, Imola, Lucián, Melánia,
Rajmond, Rajmund, Valentin
Katolikus naptár: Szent Bálint,
Szent Rajmund, Attila
Református naptár: Attila
Unitárius naptár: Attila, Imola
Evangélikus naptár: Attila, Ramóna
Zsidó naptár: Svát hónap első
napja

Az Attila férfi név a hun fejedelem
gót nevéből jött létre, ahogyan az
Atilla is, jelentése: atyácska. József
Attila (1905–1937) a magyar költészet
egyik legkiemelkedőbb alakja volt,
aki 1938-ban posztumusz Baumgarten-díjat kapott. Méltó elismerése is
ekkor kezdődött. 1948-ban életművét
Kossuth-díjjal tüntették ki. Verseit
számos nyelvre lefordították, műveit
pedig a világ számos országában tanítják irodalomórákon.
A Ramóna női név a germán származású Rajmunda spanyol alakváltozata, elemeinek jelentése: okos
védelmező.
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 Kos márc. 21. – ápr. 20.
Rangsorolja a mára kitűzött teendőit! Kezdje a munkáját a könnyebbekkel,
ahol gyorsan számíthat sikerre, mert ez
fog aztán erőt adni a folytatáshoz!
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Az alapítványok története
Az alapítványnak mint intézménynek a kialakulását az motiválta, hogy a társadalmilag fontosnak becsült célok megvalósulását nemzedékek során át
szükségesnek tartották, és úgy vélték, hogy ezekre a célokra meghatározott
vagyontömegeket kell rendelni. Nagyobb számban a kereszténység elterjedésével létesültek. A középkorban kegyeleti és humanitárius céllal tett alapítványokat az egyház a kánonjog szokásai szerint kezelte. Ilyen módon hoztak
létre szegényházakat, valamint kórházakat. A reformáció korától az egyes protestáns felekezetek tagjai amennyiben alapítványt akartak létrehozni, azt már
nem a katolikus egyháznál, hanem más hatóságnál tehették meg. Így megjelentek olyan vagyonok, amelyek nem mentek át a kezelőjük tulajdonába. Az
1800-as évek végéig az európai jogrendek nem foglalkoztak az alapítvánnyal,
az osztrák polgári törvénykönyv is csak mellékesen hivatkozott rá. Az 1900ban hatályba lépett német polgári törvénykönyv elsőként szabályozta egységes elvek alapján az egész alapítványi jogot. Mai értelemben az alapítvány
vagyoni értékek felajánlását jelenti az alapító által megjelölt törvényes célra.

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

VÉGTERMÉK
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Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Sokat töpreng a nemrég kudarcba fulladt tervein, ebből kifolyólag gyakran hibázik, a környezetében pedig feszültséget kelt. Ma kerülje a társaságot!

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Eredményes napnak néz elébe. A sikerélményektől teljesen helyreáll az önbizalma, ráadásul ösztönzést érez komplexebb feladatok elindítására is.
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. január
20-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Csíkszereda
–8° / –5°
Kolozsvár
–10° / –5°
Marosvásárhely
–7° / –3°
Nagyvárad
–7° / –2°
Sepsiszentgyörgy
–9° / –5°
Szatmárnémeti
–15° / –5°

5
8

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Egyszerre több problémát akar megoldani, ám így kissé felületessé válik a munkájában. Mellőzze azokat az ügyleteket,
amelyek nem Önre tartoznak!

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.

Cím:

jún. 22. – júl. 23.

Bár nagyon segítőkész, nem képes mindenki elvárásának megfelelni. Ezért csak
olyasmiket vállaljon el, amik nem okoznak nagy megterhelést Önnek!



SUDOKU

Név:Tel.:

Rák

Kissé nyugtalan, ezért ne próbáljon mindenre megoldást találni! Teremtsen nyugalmat maga körül, hogy tudjon összpontosítani a fontos feladataira!

,

január
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máj. 21. – jún. 21.

Ne hagyja, hogy a félreértések rossz fényt
vessenek a munkahelyi kapcsolataira!
Legyen kezdeményező, és mielőbb tisztázza a dolgokat!

Két egérke beszélget:
– Olyan fáradtnak látszol – mondja
az egyik –, mi van veled?
– Hagyd el! Feleségül vettem egy
zsiráflányt.
– Ettől vagy kimerülve?
– Mert telhetetlen. Megcsókolom, aztán
alig érek a földre, megint megszólal: ...
(Poén a rejtvényben.)

NYERŐSZELVÉNY

Ikrek

Bármilyen bonyolult helyzetbe kerül, maradjon határozott, és ne fedje fel a gyengeségeit! Csak így van esélye arra, hogy
érvényre jutassa az érdekeit.



Kimerültség

ápr. 21. – máj. 20.

Kiváló ötleteinek köszönhetően társakra
talál, és a tettek mezejére léphet. Bár az
eredmény még várat magára, a megtett
lépések nagyon ígéretesek.
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KISLEXIKON

Bika

Temesvár
–6° / –1°



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Képtelen túllépni a szokásos módszerein, ezért némely feladatával sehogy sem
halad előre. Adjon esélyt az újításnak,
nem fogja megbánni!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Munkahelyén a társai számítanak az Ön
helyes döntéseire, így semmit se hamarkodjon el! Maradjon megfontolt, és mindent kétszer ellenőrizzen le!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Váratlan események következnek be,
amelyek jelentősen átírják a terveit. Bár
rendkívül kitartó, jól gondolja át, hogy
mekkora terhet vállal magára!

