
A hiperinfláció szélsőségesen nagy infláció; rendszerint a havi ötven százalék-
nál nagyobb árszínvonal-emelkedést nevezik ekként. Ilyenkor a pénz szinte ér-
téktelenné válik, nem látja el vagyontartási, értékmérő és csereeszköz szere-
pét. Ezen szerepeket egy stabil valuta (pl. dollár) vagy árucikk (pl. cigaretta), 
esetleg az arany veszi át, és felvirágzik a cserekereskedelem is. Ugyanakkor a 
gazdaság hatékonysága csökken, mert az emberek idejét termelés helyett az 
infláció miatti tevékenységek töltik ki. Emellett az állam adóbevételei visszazu-
hannak, tudniillik az adómegállapítás, illetve adóbefizetés közötti időben az 
adó reálértéke drasztikusan csökken. A hiperinfláció a gazdaság összeomlá-
sának jele, ilyenkor a költségvetési politika alapvető átalakítására van szük-
ség. A legtöbb effajta állapotot az indítja el, hogy az államnak nincs elegendő 
bevétele. A költségvetési hiányt általában hitelekből fedezik, azonban hogy-
ha egy állam nem tud hitelt felvenni, akkor kénytelen növelni a pénzkibo-
csátást, azaz pénzt nyomtatni. Ha a központi bank megfelelő fedezet nélkül 
nyomtat pénzt, akkor az inflációt okoz. Ez a folyamat hiperinflációhoz vezethet.
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A Katalin női név eredete nem egyér-
telmű: egyes nézetek szerint a görög 
katharosz szóból származik, amely-
nek jelentése: mindig tiszta; más felte-
vések szerint pedig a görög Aei kathe-
ri na névből ered, amelynek jelentése: 
nyilazó, biztosan célzó. Kate Moss 
világhírű brit szupermodell volt az 
1990-es években, aki 1996-ban elnyer-
te a Vogue Model of the Year (az év 
modellje) díjat. Emellett számos díjat 
zsebelt be stílusáért (például a Va-
nity Fair legjobban öltözött sztár díját). 
1999-ben a 9. helyen végzett a top 50 
legszexisebb modelljei között a Ma-
xima magazin szerint.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Olyan embereket avasson bizalmába, 
akik erre érdemesek. Szüksége lesz taná-
csokra, mert olyan tervet fogalmaz meg, 
mely meghatározza a jövőjét.

Úgy érzi, időnként félrecsúsznak a szá-
mításai. Maradjon határozott, és ne ké-
telkedjék az adottságaiban! Hamarosan 
egyenesbe kerülnek a dolgai.

Kissé szétszórtan viselkedik, így képte-
len megtalálni a helyes válaszokat. Küzd-
je le bizalmatlanságát, illetve fogadja el a 
munkatársai javaslatait!

Számos negatív hatás gátolja a tevékeny-
ségét. Csakis úgy javíthat ezen a helyze-
ten, ha megfogadja mások tanácsait, és 
mindent alaposan átgondol.

Diktáljon mérsékelt tempót magának, ne 
siessen el semmit! Használja ki a rendel-
kezésére álló időt, és ellenőrizze több-
ször a munkafolyamatokat!

Amennyiben túlvállalja magát, megfe-
ledkezhet az ígéreteiről. Jobban teszi, ha 
visszavesz a tempóból, és egyelőre sem-
mit sem tervez hosszú távra.

Szellemileg friss, így mindenre tud kon-
centrálni, és képes kizárni a zavaró té-
nyezőket. Használja ki a helyzetet, járjon 
a végére a kényes ügyeknek!

Nagy lelkesedéssel végzi a feladatait, ám 
ez a buzgóság ártalmas lehet a környe-
zetére. Figyeljen a társai érdekeire is, ha 
nem akar viszályba kerülni!

Helyezze előtérbe az erényeit, ne hagyja, 
hogy a gyenge énje domináljon. Kerülje a 
vitákat, és keresse a pozitív beállítottsá-
gú egyének társaságát!

Magánügyei rossz hatást gyakorolnak a 
tevékenységére. Hogyha teheti, keressen 
új kihívásokat, így hamarabb visszanyer-
heti az önbizalmát!

Ma fontos események veszik kezdetüket, 
amelyek meghatározók lesznek a jövőjé-
re. Ha lendületben tartja a dolgokat, rövi-
desen sikerek várnak Önre.

Előnyösen alakulnak a hivatalbeli ügyei, 
emellett egy kedvező ajánlatot is kap. Le-
gyen elővigyázatos, és az apró részletek-
re is terjedjen ki a figyelme!

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.
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Csíkszereda
3° / 9°

Kolozsvár
7° / 10°

Marosvásárhely
6° / 10°

Nagyvárad
5° / 12°

Sepsiszentgyörgy
3° / 10°

Szatmárnémeti
5° / 12°

Temesvár
6° / 13°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. decem-
ber 8-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Név:Tel.:

Cím:

– Doktor úr, nagyon rosszul vagyok!

– Mindjárt felírok valami szert, attól 

jobban lesz.

– És ha nem használ?

– ...

(Poén a rejtvényben.)

 Felírja...

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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Sorsot döntők
markában

Szusszanjunk, de semmiképp sem heveredjünk el a babérjain-
kon, hisz csak az első csatának lett vége, tavasszal kezdődik a 
sokkal ádázabb küzdelem. Mivel – sajnos – nagyon sokan azt 
mondták, az elnökválasztás nem érinti személyükben a szava-
zókat, aff éle feszültséget levezető színjáték, melyben ráadásul 
szabad a gazda, nyugodtan lehet szitkozódni, útszéli vádakat 
az ellenfélre fröcskölni, senki nem veszi túl komolyan, mivel a 
földkerekségen mindenütt erről szól a kampány. Pedig ez utób-
bi egyáltalán nem igaz, ami viszont nálunk az elnökválasztást 
megelőzte, olyan minősíthetetlen primitívséggel eddig még nem 
találkoztunk. Ezért félek attól a mocsoközöntől, amit a helyha-
tósági és majd ősszel a parlamenti választások előtt egymásra 
fognak borítani, hisz akkor majd egyenesben X-ről, Y-ról, Z-ről kell 
dönteni, akinek a széna vagy szalma-típusú döntéstől függ a kö-
vetkező négy éve. Gúnyolódhattunk már eddig is azokon, akiknek 
a szavazata két miccset és egy sört ért, igaz, abban sem kétel-
kedhettünk, hogy közülük sokan minden ringbe szállótól legom-
bolták a csóré kolbászkákat és a sört, s lehet, hogy jókedvükben 
még el se vonszolták magukat a szavazókörzetig, inkább otthon 
folytatták a sörözgetést. Valahogyan ez a „kötelesség” előli meg-
lógás azok előtt is bebizonyosodott, akik felvállalták a „tömegek 
ideológiai felvilágosítását”, ezért nyúltak más fegyverekhez. 
A megbuktatottaktól a kormányrudat átvevő újak hamar rendez-
ték a diaszpóra szavazásának egyre elmérgesedőbb gondját, itt-
hon viszont belecsúsztak elődeik keményített stratégiájába: vége 
lett a söröztetésnek, viszont nem utcai pletykálkodóktól, hanem 
a nyugdíjat, illetve a segélyeket hozó postásoktól hallották, hogy 
ha nem a kellő névre pecsételnek, akkor hiába jönnek az ünne-
pek, ők már pénzt nem kapnak. És ezt hallaniuk felér egy életfogy-
tiglani ítélettel. Mert valahogy onnan is ki lehet szabadulni, nem 
pusztán lábbal előre, de vajon mikor?! És így kerültünk pillanatok 
alatt olyanok markába, akiknek kizárólag a bendője számít és 
nem mellékesen az is, hogy lehetőleg életfogytig kihúzzák vala-
hogy segélyen, hisz a munka az megaláz, elég négy vagy ötéven-
ként rászánniuk azt a néhány percet a pecsételésre. Nem tudom, 
sikerülhet-e kivédeni ennek a „hivatalos” rémhírterjesztésnek a 
meggyökeresedését, de félő, ha nem fi gyelünk eléggé, mindany-
nyian ráfázhatunk a sorsunkat döntögetők markában maradásra!
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