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Szolgáltatás

2019. március 6.
szerda

KÖZTERÜLET

Megy az arany
vándorútra?

MOLNÁR
JUDIT

Mondhatunk nyugodtan bármit, ezek a szélkalapok valamit
mégiscsak jól csinálnak. Igaz, bőven van hozzá rutinjuk, a mellé-, alá, fölé- és körébeszélést nem az elmúlt harminc év során
gyakorolhatták unásig, hanem lassan már hetvenöt éve. Vagyis
többnemzedékes szokás az elterelő manőver, az egyről szóló
kérdésre egészen mással felelés. A nagy nehezen leváltott korrupciós főügyésznő páratlannak mondható európai sikere és ennek farvizében a több oldalról kapott bírálatok óriási vereség volt
hőscincéréknek, egy-két napig mintha csillagokat láttak volna a
jelképes pofonoktól. De az említett rutin gyorsan üzembe lépett,
és előkaptak egy csodatémát, ami azonnal elfeledtette a főügyészi választás körüli kárörvendezést, és azonnal megkezdődött
a friss csonton való rágódás. Feltehetőleg nagyon szűk körben
már beszélgettek róla, fontolgatták, hogyan is, miként is lehetne
megetetni a kotnyelesekkel, közben az idő telt, a költségvetésnek nem akaródzott összeállnia, aztán valahogy csak lett belőle
valami, akkor viszont az államelnök, a maga kősziklai nyugalmával kĳ elentette, most következik az elmélyült tanulmányozás.
Manapság viszont egy családi háztartás is egyre többe kerül, hát
még az egész országé?! Különösen most, hogy a meggondolatlanul kibocsátott kapzsisági illetékről szóló rendeletet a bankok
sem nézik ölbe tett kézzel, az árak szemmel láthatóan emelkednek, nincs mire várni. És elkezdtek örülni az európai főügyészségi sikernek, hisz a csúfos kimenetelű ellenkampányukat egyetlen huszárvágással saját javukra fordíthatják. Bejelentették hát
gyorsan fülig érő szájjal, hogy hazakéretik Angliából az anyagi
biztonságot jelentő aranytartalékot. Sokat nem magyarázkodtak, emlegettek néhány más európai államot, melyek ugyanezt
tették, s még azt is elmondták, hogy ha a Brexit ki tudja milyen
fenyegető hatását nem is vennék ﬁgyelembe, de a csillogó rudak
ott-tartása túlságosan költséges a mai szegény világban. A jegybank kormányzója megpróbált ugyan ellene szólni, de gondolom
már az elején látta, minden hiába, és nem kardoskodott túlságosan. A megnyugvás, hogy hamarosan elindul az arany hazafelé,
aztán pedig megkezdi igazi vándorútját az illetékesek zsebei és
bankszámláinak irányába, mondatta a hőscincérrel, hogy eddig
és ne tovább: megkezdik a leszámolást az ellenük tüntetőkkel,
hogy ország-világ lássa már végre világosan, ki is az úr a házban!

HOROSZKÓP

KALENDÁRIUM
Március 6., szerda
Az évből 65 nap telt el, hátravan még
300.

Névnap: Inez
Egyéb névnapok: Ágnes, Agnéta,
Elvira, Felicita, Frigyes, Ilona, Jenő,
Koletta
Katolikus naptár: Leonóra, Inez,
Fridolin, Szent Koletta
Református naptár: Inez
Unitárius naptár: Frigyes, Jenő
Evangélikus naptár: Leonóra,
Inez
Zsidó naptár: Ádár hónap 29. napja

Az Inez a görög származású Ágnes
spanyol alakformája, elemeinek jelentése: szent, tiszta és szemérmes.
Inês de Castro (1325 körül – 1355)
kasztíliai nemesasszony volt, I. Péter portugál király kedvese, akit a
halála után Portugália királynéjává
nyilvánították, mivel az uralkodó
kijelentette, hogy 1354-ben titokban
feleségül vette őt. A házasság megkötését azonban több kortárs megkérdőjelezte, és az utókor is vitatja.
Alig harminc évesen hunyt el, tragikus sorsa később több irodalmi,
valamint képzőművészeti alkotást
ihletett.
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 Kos márc. 21. – ápr. 20.
Nehezen mond nemet a felkérésekre, és
hajlamos felhalmozni a teendőket. Hogyha nem változtat mielőbb a hozzáállásán, komoly gondba kerülhet.

%

A közigazgatás története
A közigazgatás azon szervezetek összessége, amelyek közhatalmat gyakorolva, az állam vagy az önkormányzat nevében közfeladatokat látnak
el és jogszabályokat hajtanak végre. A helyi közügyekben az önkormányzati igazgatás, az országos jelentőségű ügyekben főleg a központi közigazgatás jár el. A Római Birodalom az ókorban jelentős császári közigazgatást épített ki, azonban a legendásan szerteágazó közigazgatás
megvalósulása már a Bizánci Birodalomban történt meg. A kínai Tang-dinasztia (7–8. század) volt az első olyan uralkodócsalád, amely írásos
versenyvizsgákon választotta ki a hivatalnokait. Itt a közigazgatási vagy
kormányzattörténeti ismeretek helyett egy adott, kötött versmérték szerint kellett filozófiai fogalmazványt írni a kínai klasszikusokból. A későbbiekben az adminisztrációt számos országban az államigazgatással azonos fogalomként kezelték, és a közigazgatás összes területét
központosították. Ezután megalakultak a helyi önkormányzatok, a közigazgatás és az államigazgatás fogalma pedig elkülönült egymástól.

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR
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jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Megoldatlan magánéleti problémák kerülnek napirendre, ezért mihamarabb
végezzen a kötelezettségeivel, és összpontosítson a személyes kérdésekre!
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Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Bánjon óvatosan a szavakkal! Legyen
visszafogott, és szemlélje kívülről az eseményeket! Hogyha lehet, ne avatkozzék
bele mások magánügyeibe!



Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Kezelje észszerűen a hivatásbeli dolgait!
Helyezze háttérbe a saját érdekeit, mert
hosszú távon sokat veszíthet, ha szabad
utat enged a feszültségnek!
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Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, ha
nem zárkózik el a kockázatosabb helyzetektől. Uralkodó bolygója ezúttal minden
tevékenységét támogatja!

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.

március
6/3

Rák

Vesse be erényeit, hogy sikeresen át tudjon lendülni a holtpontokon! Csupán így
könyvelhet el eredményeket. A társaira
most nem számíthat.
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NYERŐSZELVÉNY

máj. 21. – jún. 21.

Lépjen túl a kétségein, és támaszkodjék eddig szerzett tapasztalataira! Ne engedje magát senkitől befolyásolni, tartsa
magát az elképzeléseihez!

Egy púpos panaszkodik a rabbinak:
– Rabbi, te minden szombaton azt prédikálod a templomban, hogy minden,
amit Isten alkotott, tökéletes. Hát nézz
rám!
A rabbi alaposan megszemléli a púpost,
majd így szól:
– Miért? ...? (Poén a rejtvényben.)

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

Ikrek

Amennyiben megőrzi pozitív gondolkodását, új támogatókat szerezhet. A hatékonyság érdekében hallgassa meg a tapasztaltabbak véleményét is!



Nézz rám!

ápr. 21. – máj. 20.

Rendkívül stabil a lelkiállapota, ezért a
feszült helyzetekben is képes helytállni.
Hivatásában vegye át a vezető szerepet,
és bátran kockáztasson!
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KISLEXIKON

Bika

Csíkszereda
0° / 6°
Kolozsvár
2° / 7°
Marosvásárhely
4° / 10°
Nagyvárad
6° / 10°
Sepsiszentgyörgy
1° / 7°
Szatmárnémeti
4° / 9°
Temesvár
7° / 12°



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Próbáljon meg uralkodni az érzelmein,
ugyanis az indulatok most negatív hatással lehetnek a folyamatban lévő munkálataira! Maradjon körültekintő!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Ossza meg ötleteit a társaival, hagyja őket azonosulni az Ön törekvéseivel!
Hallgassa meg a nézeteiket, és csak ezután lépjen a következő szintre!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Viselkedésével zűrzavart kelt a környezetében. Mielőtt még elfajulnának a dolgok, vonuljon a háttérbe, s onnan tevékenykedjék! Döntéseit napolja el!

