
A nemesség kiváltságokat jelentő rang és jogállás, illetve az ezekkel rendel-
kező társadalmi osztály volt Európa nagy részén. A középkorban és az újkor-
ban a társadalom uralkodócsoportját alkotta, és a fő politikai és gazdasági 
hatalmat birtokolta. Manapság csak jelképes társadalmi jelentőségű örök-
lődő rang létezik egyes európai országokban. A hercegi cím jelenleg is a leg-
magasabb rangú főnemesi cím, amely az ősi germán népeknél a hadsereg 
élén állók címe volt. A titulust később örökletesen vagy uralkodói kinevezés-
sel viselték. A báró a királytól közvetlenül függő feudális nagybirtokosok, az 
uralkodó osztály legfelső rétegének jelölése volt. Az őrgróf vagy márki főleg a 
volt gyarmatokon használt, örökletes nemesi cím, amely rangsorban a herce-
gi cím alatt, de a grófi cím felett helyezkedik el. A grófi rang a királytól sokszor 
csak közvetetten függő, autonómiával rendelkező feudális nagybirtokosokat 
jelentette. Emellett néhány nemesi címet csak egyes országon/királyságon 
belül kaptak, ilyen volt például Cambridge hercege, York hercege, Wessex 
grófja, hidalgó (spanyol nemes) vagy a Habsburg-család főhercegi rangja.

KALENDÁRIUM

A nemesi rangok története

Január 9., szerda
Az évből 9 nap telt el, hátravan 
még 356.

Névnap: Marcell
Egyéb névnapok: Alexia, Hont, 
Julián, Juliánusz, Júliusz, Marsall, 
Zulejka

Katolikus naptár: Szent Juliánusz, 
Szent Marcella, Marcell
Református naptár: Marcell
Unitárius naptár: Etele, Marcel
Evangélikus naptár: Marcell
Zsidó naptár: Svát hónap 
3. napja

A Marcell férfi név a latin származá-
sú Marcellus családnévből ered, je-
lentése: Mars hadistenhez tartozó. 
Női változatai: Marcella, Marcellina.
Marcello Mastroianni (1924–1996) 
olasz színész volt, az egyetemes fi lm-
művészet egyik közismert alakja, aki 
a legkülönbözőbb műfajokban bizo-
nyította kivételes tehetségét. A nők 
évtizedeken keresztül a szívtiprót lát-
ták benne. Pályafutása alatt három 
alkalommal jelölték Oscar-díjra: a 
Válás olasz módra (1963), Egy külön-
leges nap (1978) és a Fekete szemek 
(1988) című produkciókban nyújtott 
teljesítményéért.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Hivatásában megváltoznak bizonyos kö-
rülmények, ennek következtében csak a 
saját erejében bízhat. Ha lehet, sok fela-
datot ne vállaljon magára!

Tettrekészsége a csúcson van, ezért egy-
szerre több teendővel foglalkozik. Ám ar-
ra vigyázzon, hogy lendületével nehogy 
rossz irányba terelje a céljait!

Óvakodjék azon helyzetektől, amelyek-
ről Ön is jól tudja, hogy csupán vitát szül-
nének! Hagyjon választási lehetőséget a 
környezetében élőknek!

Zaklatott a hangulata, így lehetőleg olyan 
tennivalókkal töltse az idejét, ami össz-
pontosítást igényel. Így könnyebben visz-
szanyerheti a lelki nyugalmát.

Fordítson több figyelmet közeli kapcsola-
taira, mert az utóbbi időben főleg olyan 
személyeket részesített előnyben, akiket 
még nem ismer igazán.

Kiváló ötletei támadnak, amelyek kidol-
gozásra érdemesek. A gyakorlatias hoz-
záállásának köszönhetően képes lesz ki-
szűrni a hátráltató tényezőket.

Olyan buktatókkal kell ma megbirkóz-
nia, amelyekre cseppet sem érzi magát 
felkészültnek. Bízzon a tapasztalatában, 
ez átsegíti Önt a nehézségeken!

Nagyratörő tervek fogalmazódnak meg 
Önben, de nem tudja, miként fogjon hoz-
zá. Ossza meg terveit azokkal, akik ké-
sőbb az Ön segítségére lehetnek!

Túlzott érzékenységgel reagál minden-
re, a magatartása komoly próbára teszi a 
társai türelmét. Változtasson a magatar-
tásán, és kerülje a vitákat!

Minden erőfeszítése ellenére az elképze-
lései holtpontra kerültek. Közelítse meg 
más szemszögből a céljait, szükség ese-
tén pedig módosítson rajtuk!

Váratlanul felhalmozódnak a teendői. Le-
gyen mindenben nagyon óvatos, készít-
sen ütemtervet, majd kizárólag ennek 
mentén tevékenykedjék!

Most remek alkalma adódik tisztázni a 
nézeteltéréseit. A beszélgetések során le-
zárhatja a vitás pontokat, emellett hasz-
nos tanácsokat is kaphat.

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.

FŐSZEZON  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–8° / –1°

Kolozsvár
–2° / 1°

Marosvásárhely
–3° / 1°

Nagyvárad
0° / 1°

Sepsiszentgyörgy
–4° / 3°

Szatmárnémeti
–1° / 0°

Temesvár
–2° / 2°

Szolgáltatás2019. január 9.
szerda10

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.

január
9/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Egy jegyespár a nyári éjszakán andalog-
va sétál a vízparton. Az asszonyjelölt fel-
tekint a csillagos égre, majd felsóhajt:
– Ha összeházasodunk, három gyere-
künk lesz.
– Te honnan tudod ezt ilyen pontosan? 
– kérdi a férjjelölt.
– Mert ... (Poén a rejtvényben.)

Pontosan tudja

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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Szakmabúcsúztató

Már épp kezdtem volna a gyomorrontáshoz hasonló tüneteket 
érezni a világhálón kerengő részeg kismalacokéhoz hason-
ló, sok giccses köszöntéstől, amikor váratlanul elém bukkant 
két kéményseprő fotója a lényegre törő újévi jókívánsággal. Az 
émelygés azonnal elmúlt, helyébe a – kezdetben még – vidám 
elmélkedés nyomult arról, vajon hová tűntek a kéményseprők?! 
Merthogy annak idején a városi élet mindennapjainak a legis-
mertebb tartozékai voltak. Csak nagyon ritkán esett meg, hogy 
reggel, iskolába menet, ne találkoztunk volna egy-egy kémény-
seprőpárral, akik a munkaidejüket reggel és nem valamikor késő 
délelőtt kezdték. Láttukra mindannyiszor megörültünk, hisz ki 
ne ismerte volna a „kéményseprőt láttam, szerencsét találtam” 
mondókát?! Szóval aznap is szerencsénk lesz a suliban, kinek, 
mivel, de tény, hogy lesz. A mondókához szervesen hozzátarto-
zó kabátgomb megfogását viszont nem gyakoroltuk, mert nem 
igazán értettük a hozadékát. De gyerekként megéreztük, miért 
szerencse a kéményseprő, úgyhogy a mondókát – legalábbis 
én – mindig elsuttogtam magamban. Testvéremtől soha nem 
kérdeztem, ő mondja-e, hisz a maga dolga mindenkinek, miként 
bánik a szerencséjével. A frászbukon megjelenő, rég nem látott 
szerencsehozó páros láttán épp ez a szerencse ugrott be először: 
a kémények állandó ellenőrzése, tisztítása a lakástüzek megelő-
zését szolgálta. Nem is emlékszem ilyenszerű hírre, a néhány 
szándékos gyújtogatást kivéve. Havonta jártak hozzánk is a ké-
mény karbantartására, ami a közköltség egyik tételeként, a fon-
tosságához mérten mondhatni elenyésző összeg, ugyancsak ha-
vonta szerepelt. Aztán a kéményseprők száma csökkenni kezdett, 
ahogy a tömbházak fűtésére kapcsolódó lakások száma nőtt. Drá-
ga a távhő, de sokkal tisztább – mondogatták eleinte a magukat 
büszkén modernebbeknek tartók, később viszont újból be-befű-
töttek a jó öreg kályhákba, mert még nem indult be a központi 
fűtés, eltört a cső és hasonlók miatt. Amikor viszont szükség lett 
volna kéményseprőre, kiderült, ilyen szolgáltatás talán már nincs 
is. Egy darabig még meg lehetett kapni a „bűvös” telefonszámot 
bennfentesektől, de aztán már azt sem. A lakástüzek, a lángok 
martalékául eső épületekről szóló hírek viszont lassan a hétköz-
napok kellékeivé lesznek. És a miérten gondolkodva észrevétle-
nül elillant a kéményseprők képe láttán támadt vidámságom.
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