
A Nobel-díjat Alfred Nobel svéd kémikus és feltaláló alapította, aki 1895. no-
vember 27-én kelt végrendeletében rendelkezett úgy, hogy vagyonának kama-
taiból évről évre részesedjenek a fizika, kémia, fiziológia és orvostudomány, 
továbbá az irodalom legjobbjai és az a személy, aki a békéért tett erőfeszíté-
seivel a díjat, illetve a vele járó, jelenleg 10 millió svéd koronát (körülbelül 1 
millió eurót) kiérdemli. 1968-ban a tudományos munkásság nobeli elismerése 
kiegészült a közgazdasági Nobel-emlékdíjjal. Nobel nem egy-egy tudományos 
pálya vagy életmű elismerésére szánta ezt a díjat: testamentuma értelmében 
konkrét teljesítményért, eredményért adható az érem, amit a díj odaítélésé-
nek indoklásában mindig le is írnak. Nobel-díjat a jelölt csak életében kaphat, 
így a tudományos élet és az irodalom jelesei közül több személy végül nem ér-
hette meg, hogy rá kerüljön a sor, holott munkássága érdemessé tette volna 
őt az elismerésre. A Nobel-békedíj az egyetlen kitüntetés, amit jogi személy is 
megkaphat: nem is egy példa volt arra, hogy szervezetek kapták a díjat; a tu-
dományok és irodalom díjazottjai azonban csak magánszemélyek lehetnek.
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A Virgil bizonytalan eredetű férfi név, 
egyes vélemények szerint az etruszk 
származású Vergilius nemzetségnév-
ből jött létre, jelentése: szűz; más 
források viszont a vékony zöld ággal 
asszociálják; utóbbiból alakult ki a 
magyar virgács kifejezés is. Női alak-
változatai: Virgínia, Virgília. Publius 
Vergilius Maro (i. e. 70–19) római 
költő volt, aki felszabadított rabszolga 
fi aként vált a legnagyobbak egyikévé. 
Legfontosabb műve az Aeneis (ma-
gyarosan: Éneisz) című eposz volt, 
amely Aeneas menekülését írja le 
Trójából, bolyongásait, illetve Róma 
alapítását tizenkét énekben.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ha nem találja a közös nevezőt a környe-
zetében élőkkel, főleg magában keresse 
az okokat! Változtasson a hozzáállásán, 
illetve a módszerein!

Váratlan nehézségek hátráltatják a mai 
napját, ezért most nagy szüksége lesz 
a tapasztalataira. Kizárólag a legfonto-
sabb tennivalóira koncentráljon!

Rendkívül jól képes átlátni a munkafo-
lyamatokat, és társaival is könnyen kom-
munikál. Bátran tűzzön ki új célokat, le-
gyen nyitott az újdonságokra!

Kissé ingadozó a hangulata, így lehető-
leg kerülje el azokat a helyzeteket, ame-
lyekben véleménynyilvánításra kénysze-
rülne, vagy döntést kellene hoznia.

Próbáljon a realitás talaján maradni, és 
cselekedjék megfontoltan! Vizsgáljon 
meg minden egyes tényezőt, mielőtt ki-
mondja a végső szót!

Tárgyalásai során nyilatkozzék határo-
zottan, és mindvégig tartson ki az elvei 
mellett! Őrizze meg a nyugalmát, illetve 
fontolja meg a lépéseit!

Nyugodt pillanatok várnak Önre. Sok 
mindent befejezhet, amire az elmúlt idő-
ben nem jutott ideje. A sikerélmények új 
lendületet adnak majd Önnek.

A mai napon többször rögtönzésre kény-
szerül. Ezt főleg annak köszönheti, hogy 
nem tud nemet mondani a felkérésekre. 
Vegyen vissza a tempóból!

Függőben lévő ügyei negatív hatást gya-
korolnak a munkateljesítményére. Mi-
előbb tudja le a kötelezettségeit, és figyel-
jen a személyes problémáira!

Remek lehetőségek ny ílnak meg Ön előtt, 
eredményei pedig nagyrészt azon fognak 
múlni, hogy kiket avat be a terveibe. Ma-
radjon elővigyázatos!

Mai tevékenységét főként a célszerűség 
jellemzi. Azonban semmiképpen ne vál-
laljon többet, mint amennyit az ereje, va-
lamint ideje megengedné!

Tele van lendülettel, és kiváló a kedélye. 
Értékelje át a napirendjét, vegye kézbe 
azokat az ügyeket, amelyek új perspek-
tívákat nyitnak meg Ön előtt!

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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2° / 1 1°

Szatmárnémeti
8° / 1 1°
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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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Az asszony panaszkodik a férjének, 

hogy egy ruhája sincs, amit fölvegyen.

– Te panaszkodsz? – így a férj. – Amikor 

annyi ruhád van a szekrényben, hogy a 

kölyökmolyok... (Poén a rejtvényben.)

Panasz

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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Pártoktól független
lódítások

Mekkorát változott a bűnüldözés Sherlock Holmes vagy Hercu-
le Poirot „kis szürke agysejtjeiket” bevető, ragyogó logikájától 
a mai helyszínelők csúcsra járatott gépi segédeszközeiig?! Ma 
már elég megtalálni egy haj- vagy cérnaszálat, s a csalhatatlan, 
minden hazugságot kizáró DNS-adattárból előugrik a lehetséges 
tettes. Ez az emberi agytekervényeket kizáró műszaki csalhatat-
lanság jutott eszembe, amikor az új kormány nagy hírverés köze-
pette bejelentette: feloldják a tavaly augusztus 10-i tüntetés gáz-
ba fojtásának ügyiratait, és a bűnösök lakolni fognak. Szó se róla, 
meg is tették, csakhogy az itt-ott kopott-repedezett titokburko-
laton át kiszivárgott, hogy hamisított adatok is lehetnek az omi-
nózus dossziéban, vagyis nem ártana a nagy csinnadratta előtt 
ellenőrizni, mit is vernek nagydobra. Holmes és Poirot módsze-
re is az volt, hogy nem feltételezéseket közöltek az összehívott 
gyanúsítottakkal, hanem megfellebbezhetetlen bizonyítékokat. 
Igen, de a DNS a családi örökség?! Épp ez az: a lódítás, az át-
verés nem pártfüggő: genetikailag kódolva maradt azóta, hogy 
évszázadokon át a Fényes Portára ajándékokkal megpakolva ér-
kezők közül az lett a nyertes, aki előbb mártotta be a másikat, aki 
mélyebben meg tudott hajolni, s aki az ajándékcsomagok miatt 
az állával nyomta be az ajtót. Ez utóbbi mai napig szójárás Buka-
restben, ilyen utalással tudatják bizonyos helyeken a „kis fi gyel-
messég” elvárását. Harminc év nem volt elég ennek az évszáza-
dos szokásnak a kimosásához a génekből, és további harminc 
is – félő! – ugyanígy fog eltelni. Milyen megvetően hahotáztunk 
közel harminc éve az idős moszkovita politikai elemzőn, aki azt 
mondta, legalább húsz évre van szükség a változáshoz. Tudta, 
hogy kinevetik, de végeredményben nem érdekelte, ahogy a 
felnőtt sem sokat vitatkozik az akadékoskodó gyermekkel, hisz 
úgyis megtudja majd a saját bőrén. De azért mégis eltelt har-
minc év, és a sikeres kormánybukta után elindított munka köz-
ben nagyon jó volna fi gyelni a jelképesen itt-ott elhullajtott haj- 
és szövetszálakra, nem túlbeszélni egy dicséretes intézkedést, 
hanem nagyon fi gyelve végrehajtani és az eredményt közölni. 
A lazán zsebre vágott pénzek elkobzásáról is egyelőre csak re-
gélgetnek, mert nem biztos, hogy az „új” párt annyira újszülött, 
sokkal inkább az érett korát tapossa. Ha meg lehetne ezektől 
a zsigeri lódításoktól végre szabadulni, az volna az igazi siker!
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