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KÖZTERÜLET

Kutyafeladat:
elkapni a saját farkát!

MOLNÁR
JUDIT

Az utóbbi időben a szociáldemokrata pártvezér mellett a legtöbbet emlegetett egyén, akinek nyolc évre szóló börtönbüntetés
lapul a tárcája mélyén, de ezzel mit sem törődve előbb teljes
jogú pénzügyminiszter lett egy rövid ideig, majd különböző
megnevezések ernyője alatt az egymást váltogató kormányok
pénzügyi főtanácsnoka. A nyolc év onnan eredt, hogy amikor még az egyik déli városka polgármesteri székét koptatta,
az összeharácsolt aranyrudakat és ki tudja, milyen úton megszerzett festményeket a temetőben rejtegette, s bár elő kellett
adnia mindent, az ítélet ellenére sem kellett hűvösre vonulnia.
Feltehetőleg veleszületett pénzügyi lángelméje mián, hisz mit
csináltak volna egy ilyen csúcsszakember nélkül a helycseréző
pártkatonák?! Amikor pedig a két férﬁelődje után a kormányfői
széket a miniszterelnökök gyöngye foglalta el, ő lett a főtanácsosa. Minden területen! Maradéktalanul eleget tehetett a rárótt
feladatnak, mert a kezdeti gyér nyilvános megjelenések után
mostanra már elengedhetetlenné vált a jelenléte. Az összeállni
semmiképpen sem akaródzó költségvetés árnyékában rajtaütésszerűen leváltott pénzügyi főigazgatósági vezető helyére,
aki állítólag nem elég fürgén gyűjtögette be a közpénzcélú adókat, gyorsan kineveztek egy játékbabára hajazó hölgyeményt,
aki talán már ötször próbálkozott bejutni az említett főhivatal
alkalmazottai közé, sikertelenül. Sebaj, most egyenesen a főnökükké biggyesztették, mégpedig – a rossznyelvek szerint
– épp az említett pénzügyér határozott kérésére. Merthogy…
nem érdekes, legyenek boldogok. A főﬁnánc viszont előlépett
a feladatok terén, bár amit most kérnek tőle, az kutyafeladat:
ahogy a jól idomított ebeknek a saját farkukat kell elkapniuk,
neki a kormány egészét, a kormánytagokat egyenként is, köztük saját tanácsosi ténykedését kell február középéig kimerítően véleményeznie. Nem semmi! Egy kicsit ugyan emlékeztet a
korakomcsi időkre, arra a sztálini szokásra, hogy ha valakivel
volt valami kisebb baja a hatalomnak, akkor nyilvános önkritikát mondattak vele és egy időre fellélegezhetett. Ám többet
még félre sem pillanthatott, mert akkor már a legszebben szóló
önkritika sem mentette meg – jó esetben – a börtöntől. Nem
tudom, ez a hasonlóság csak véletlen nosztalgia-e, vagy talán
a zsebben lapuló nyolc évre szóló papír előkapására célozna?!

HOROSZKÓP

KALENDÁRIUM
Január 14., hétfő
Az évből 14 nap telt el, hátravan
még 351.

Névnapok: Bódog, Félix
Egyéb névnapok: Bálint, Edömér,
Hilárion, Hiláriusz, Laurent, Oresztész, Orion, Vidor
Katolikus naptár: Szent Félix,
Bódog
Református naptár: Vidor
Unitárius naptár: Vendina
Evangélikus naptár: Bódog
Zsidó naptár: Svát hónap
8. napja

A Bódog régi magyar személynév,
amely a boldog szó alakjából ered,
jelentése: gazdag, szerencsés. Latin
megfelelője a Félix.
Felix Bloch (1905–1983)svájci fizikus
volt, aki kivándorlása után elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban tevékenykedett. 1946-ban kidolgozta a Bloch-egyenleteket, amelyek
az atommagok magnetizációjának
időbeli lefolyását írják le, 1952-ben
pedig az amerikai Edward Mills Purcell-lel megosztva fizikai Nobel-díjat
kapott a mágneses magrezonancia
felfedezéséért folyadékokban és szilárd anyagokban.
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 Kos márc. 21. – ápr. 20.
Bonyodalmas napnak néz elébe, amelynek során sok mindent tanulhat. Ne rettenjen meg attól, ha esetleg ismeretlen
területeken teszik próbára Önt!
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A hot dog eredete
A virsliből és kifliből álló, mustárral megkent, melegen felszolgált étel eredete vitatott, többféle elmélet is létezik a származását tekintve. A különféle virsli- és kolbászfajták főleg a német konyhára jellemzőek, így a legelterjedtebb
elméletek szerint a hot dogot legelőször német bevándorlók kezdték árusítani az Amerikai Egyesült Államokban bécsi kolbász (wienerwurst) és frankfurti virsli (dachshund) néven. New York első hot dog standját egy német hentes,
Charles Feltmann nyitotta meg 1867-ben. A hot dog név legkorábbi említése
1893-ból származik, a Knoxville Journal egyik cikkében szerepel ezen a néven.
Az USA-ban manapság rendkívüli népszerűségnek örvend a hot dog, a National Hot Dog & Sausage Council statisztikai adatai alapján például az amerikaifutball-mérkőzések közben több mint 21 millió darab fogy el évente. A termék
csupán az 1970-es években kezdett ismertté válni világszerte. Mára számos
országban a mustár helyett egyéb szószokat (majonéz, ketchup, chiliszósz)
vagy felvágott zöldségeket, savanyúságot is tesznek a kiflibe. A világ leghoszszabb, 203 méteres hot dogját a paraguayi Novex cég készítette el 2011-ben.

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

DERBI UTÁN
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jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Munkahelyén rendkívül figyelmetlen, és
ezzel a társai dolgát is megnehezíti. Lehetőleg kerülje a felelősségvállalást, csakis
rutinteendőkre fókuszáljon!
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Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Bizonytalan a viselkedése, ezért hogyha lehet, olyan közegben igyekezzék mozogni, ahol nem kell attól félnie, hogy kihasználják a határozatlanságát!



Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

A kiélezett helyzetek ma kifejezetten ösztönzően hatnak Önre. Míg máskor kapkodásba kezd, most hatalmas lendülettel veti bele magát a feladatokba.
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. január
27-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Kolozsvár
–1° / 2°
Marosvásárhely
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0° / 4°
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Csíkszereda
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Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Ezúttal sikerül egyensúlyba kerülni önmagával, és majdnem mindenre talál
megoldást. Ítélőképessége is a csúcson
van, így bátran hozhat döntéseket.

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.

Név:Tel.:

Rák

Néhány teendője holtpontra csúszott.
Amennyiben eredményeket szeretne, változtasson a módszerein, illetve viszonyuljon nyitottan az újdonságokra!
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január
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máj. 21. – jún. 21.

Nem érzi elemében magát, emiatt kissé
szétszórtan nyilvánul meg. Olyan aktivitásokra fektesse a hangsúlyt, melyektől
visszanyerheti az önbizalmát!

A kutya mellett köszönés nélkül megy el
a kiscsibe. A kutya rászol:
– Csibe fiam, mondd meg az anyádnak,
hogy tanítson meg köszönni.
– Az anyámnak? – begyeskedik a naposcsibe. – Az lehetetlen, kutya bácsi
kérem.
– Miért volna lehetetlen?
– ... (Poén a rejtvényben.)

NYERŐSZELVÉNY

Ikrek

A mai napon sok bosszúság éri Önt. Őrizze meg a nyugodtságát, a kényes helyzeteket pedig kezelje következetesen! Fontolja meg minden lépését!



Az udvaron

ápr. 21. – máj. 20.

Megpróbál elmenekülni a gondjai elől,
emiatt felesleges elfoglaltságokba ássa
bele magát. Jobban tenné, ha mielőbb
szembenézne a problémáival!
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KISLEXIKON

Bika

Temesvár
1° / 5°



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Hivatásában szokatlan fordulatok következnek be, a látszat mögött pedig buktatók rejlenek. Maradjon elővigyázatos, és
őrizze meg a higgadtságát!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Kényes szituációkban kell helyt állnia.
Rátermettségre lesz szüksége, hogy elkerülje a buktatókat, valamint a helyes
irányba terelje a tevékenységeit.



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Bármilyen körülmények adódnak, maradjon elővigyázatos, ugyanis a mai döntései komoly következményeket vonnak
maguk után a közeljövőben!

