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Készülőben
a szoborerdő-projekt?

Milyen boldogok azok, akik a mi fairtási iszonyunkat idült betegségnek tartják! Ez azt jelenti, náluk békén hagyják a köztéri fákat,
ha kissé túlnövik magukat, vagy régebbi ágaik elszáradnak, akkor
azokat értő kézzel megnyírják. De vigyázat, az értő jelző ugyanolyan fontos, mint a kéz. Vagyis nem nyirbálnak össze-vissza holmi
kezdetleges eszközökkel, bocsánat az ismétlésért, de nyírják a
fákat, nem pedig súlyos kínok között kivégzik őket. Mert nálunk,
Váradon, ezt teszik: bármilyen urbanizációs projektről legyen szó,
az biztosan újabb fák meggyilkolásával kezdődik. Nemrég írtam
már a polgármester faiszonyáról, illetve az ezzel egyszerre jelentkező betonimádatáról és e két „gyönyörűség” lelki gyökereiről.
Lehet, nem szép tőlem, hogy felidézem lelkének mélyén a néhai
falusi álmokat, melyek mindig oda lyukadtak ki, hogy csak egyszer jusson be a városba, szeme elől kipusztít minden fát. Csak
betont akar majd nézni, a szent betont. Mondom, nem kellene
ezt emlegetnem, de amíg ő a famészárlást abba nem hagyja, legalább nekem is legyen egy kis örömöm. Egyik nap viszont megriadtam magamtól, ugyanis furcsa gondolatom támadt: újabban
a lebetonozott terekre aﬀéle árnyékpótlásul szobrokat rakat ki.
Ezek nem betonból készülnek, igaz, árnyékot sincs eszük ágában sem nyújtani. De ha véletlenül arra gondol, hogy nem ártana összekötni a betonimádatot és a köztéri szobrokat, képes
lesz azt is kiötleni, hogy ötletszerűen, egy-egy újabb szobor
számára kiszemelt helyen közlekedők közül nyakon zúdítanak
egy vagy több járókelőt betonnal, ez talán még a takarékossági
nagydíjpályázaton is szép eredményt hozna a városatyának.
Hisz csak a beton kerülne pénzbe, nem kellene ﬁnnyás művészekkel alkudozni magasságról, szélességről, arckifejezésről,
ruházatról, és potom áron elkészülne az egyedi látványosság,
a betonba zárt szoborerdő! Belegondolni is gyönyörűség, hogy
tódulnának a turisták a világon egyedülálló látványossághoz!
Egyetlen közös címet lehetne adni a szobroknak, például Váradi életképek. És a csúcs a betonréteg alatt nyugvók immár
örökkétig tartó boldogsága volna, amit ezer élet sem pótolhat,
hisz olyanok hirdetnék kitartó hűségüket városuk iránt, akikről
szobrot soha nem készítene a hálátlan utókor, de így hosszú
idők múltán is irigylik majd szerencséjüket, hogy jó időben jó
helyen voltak, s így őket érte a betonzuhé, nem valaki mást.

HOROSZKÓP

KALENDÁRIUM
Augusztus 26., hétfő
Az évből 238 nap telt el, hátravan
még 127.

Névnap: Izsó
Egyéb névnapok: Adolár, Cseke,
Endre, Margit, Natasa, Natália,
Noella, Rita, Tália, Zamfira
Katolikus naptár: Szent Natália,
Izsó, Zamfira
Református naptár: Izsó
Unitárius naptár: Endre
Evangélikus naptár: Izsó
Zsidó naptár: Áv hónap
25. napja

Az Izsó férfinév a héber származású Ézsau személynév régi magyar
alakformája, jelentése: nyers, bozontos. Mózes első könyve szerint
Ézsau az ószövetségben Izsák legidősebb fia volt, Jákob ikertestvére.
Ézsau volt az idősebb testvér, de
elsőszülöttségi jogát egy tál lencséért eladta az öccsének, Jákobnak,
aki később csellel megszerezte apjuktól az elsőszülöttségi joggal járó
apai áldást is. Emiatt Ézsau haragra
gerjedt, és meg akarta ölni Jákobot,
aki elmenekült. Sok esztendővel később Jákob visszatért, testvére pedig megbocsátott neki.
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 Kos márc. 21. – ápr. 20.
Bár reménytelennek tűnnek a folyamatban lévő teendői, némi támogatással
egyenesbe hozhatja munkáit. Ha lehet,
legyen mindenkivel együttműködő!
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Az Oxfordi Egyetem
Az Oxfordi Egyetem (University of Oxford) az angol nyelvterületek legrégebb óta
működő felsőoktatási intézménye, amely mindmáig a világ egyik vezető kutatási helyének számít. Az angliai Oxfordshire központjában elhelyezkedő egyetem
gyökerei a 12. század végéig visszavezethetők, viszont az alapítás pontos időpontja bizonytalan, dokumentációk szerint azonban 1096-ban már biztosan folyt
itt tanítás. Miután II. Henrik király megtiltotta 1167-ben a brit hallgatóknak, hogy
külföldre járjanak egyetemre, Oxford nagyon gyorsan fejlődött. 1209-ben a város
és diákok/oktatók között viszály tört ki, emiatt az oktatók egy része északkeletre hajózott, majd megalapította a Cambridge-i Egyetemet. A két intézet közt rivalizálás alakult ki, ami évszázadokon át fennmaradt. Az évek során 52 Nobel-díjas személyiség diplomázott Oxfordban. Jelenleg 38 egyetem, valamint 6 úgynevezett független magáncsarnok működik a campusban. A létesítmény emellett
több mint 100 kutatóközponttal rendelkezik. Az egyetem készpénzben és befektetésekben mért vagyona jelenleg 3,3 milliárd font, ezzel az Egyesült Királyság
és egyben Európa második leggazdagabb pedagógiai intézményének minősül.

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

MODERNIZÁLÁS
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jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Munkahelyén ma kisebb szócsata alakul
ki, amelyből megpróbál diszkréten kikeveredni. Viselkedjék megértően, érvényesítse a diplomáciai készségét!
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Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Szokatlan körülmények teszik bonyodalmassá a napját, ámde a változások pozitív dolgokat is hoznak Önnek. Vegye észre a kínálkozó lehetőségeket!



Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Hivatásában eredményekre vágyik, számos tennivalónak próbál a végére járni.
Komoly lépéseket tehet, ha gyorsan cselekszik, és nem tétovázik.
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Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Leleményességének köszönhetően minden következményt számításba tud venni. Használja ki ezt a helyzetet, és vágjon
bele halogatott munkáiba!

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.

augusztus Név:Tel.:
26/1
Cím:

Rák

Ne engedje, hogy a váratlan helyzetek
megzavarják a higgadtságát! Őrizze meg
az önfegyelmét, és bízzon az események
szerencsés kimenetelében!
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NYERŐSZELVÉNY

máj. 21. – jún. 21.

Bármilyen szituációval is szembesül,
maradjon tárgyilagos. Törekedjék a csapatmunkára, és igyekezzék egy hullámhosszra kerülni a kollégáival!

Ábel meggazdagodva, öregen visszalátogat szülőföldjére. Felkeresi a bátyját,
aki még mindig a disznókra vigyáz.
– Irigyellek, Ábel – mondja az keserűen.
– Miért?
– A gazdagságodért.
– Miért, te mit csinálnál, ha gazdag
lennél?
– Hogy mit? Hát ...
(Poén a rejtvényben.)

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. szeptember 8-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

Ikrek

A mai napon a személyes kapcsolatok
kerülnek előtérbe. Ha nyitott marad, új
viszonyokat építhet ki, a régieket pedig
magasabb szintre emelheti.



Ha gazdag lenne...

ápr. 21. – máj. 20.

Kiváló ötletekkel áll elő, de nincs meg
Önben az a lendület, amellyel ezeket
megvalósítsa. Tegye félre a büszkeségét,
és bátran forduljon segítségért!
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KISLEXIKON

Bika

Csíkszereda
19° / 23°
Kolozsvár
23° / 31°
Marosvásárhely
23° / 28°
Nagyvárad
25° / 31°
Sepsiszentgyörgy
20° / 24°
Szatmárnémeti
24° / 31°
Temesvár
25° / 29°



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Rossz passzban van, szinte senkivel sem
képes szót érteni, ráadásul pár teendője
holtpontra kerül. Vonuljon a háttérbe, és
onnan tevékenykedjen!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Függőben lévő ügyek kerülnek napirendre. Szedje össze a bátorságát, és nézzen
szembe a gondokkal! Ezáltal akár az önbizalmát is megerősítheti.



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Kissé erőszakosan akarja érvényesíteni
az elképzeléseit.Változtasson a hozzáállásán, mert csupán így lesz esélye eredményesen zárni a napot!

