
A jelenleg leginkább elterjedt elmélet szerint a karácsony kifejezés a keleti ke-
resztény egyház nyelvhasználatából került a magyarba, valószínűleg bolgár 
közvetítéssel. Egyes bolgár nyelvjárásokban a kracsun szó a téli, illetve a nyári 
napfordulót, valamint az azok körüli ünnepnapokat jelenti, a macedón dialektu-
sokban azonban ezen szó kifejezetten a karácsonyra utal. Egy másik teória sze-
rint az óegyházi szláv az albán nyelv karcun szavát vette át, amelynek eredeti je-
lentése rönk, tuskó volt, utalva a téli napfordulókor tartott máglyarakás pogány 
népszokására. Szintén sokak által elfogadott alternatíva az 1267-es úgyneve-
zett Kassai-kódex alapján meghatározott etimológia is, mely szerint a kifejezés 
a magyar kerecsen vagy kerecseny szóból származik, visszautalva ezzel a kará-
csonnyal egy időben tartott (régi magyar népszokás szerinti) sólyom röptetésre. 
Egyes nyelvek az elnevezést a latin creatióból eredeztetik (pl. a román cră-
ciun). Hagyományos magyar elnevezés a kiskarácsony és a nagykarácsony 
is, amely a valóságban két külön ünnepet takar: a nagykarácsony decem-
ber 25-e, karácsony első napja, a kiskarácsony pedig január 1-je, újév napja.

KALENDÁRIUM

A karácsony szó jelentése

December 24., kedd
Az évből 358 nap telt el, hátravan 
még 7.

Névnapok: Ádám, Éva
Egyéb névnapok: Adél, Délibáb, 
Ervin, Evita, Hermina, Iringó, Léda, 
Noé, Noémi

Katolikus naptár: Ádám, Éva, 
Szent Adél
Református naptár: Ádám, Éva
Unitárius naptár: Ádám, Éva
Evangélikus naptár: Ádám, Éva
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
26. napja

Az Ádám sumér eredetű férfi név, 
jelentése: ember. A név valamennyi 
sémi nyelvben földből valót vagy vö-
rös színűt is jelent. A 16. században 
nagyon gyakori személynév volt, vi-
szont a 19. század elejére szinte telje-
sen feledésbe merült. Az Éva héber 
származású női név, jelentése: életet 
adó. A Biblia szerint az első emberpár 
viselte ezt a két nevet.
Karácsony estéje: a keresztények 
ezen az éjszakán ünneplik a Názáre-
ti Jézus születését. Emellett szigorú 
böjtnap is, amelyet este ünnepélyes, 
meghatározott ételekkel megterített 
asztal, illetve étkezés követ.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kiválóan érvényesíti az érdekeit, ezért a 
mai nap kiváló alkalom az új célok ki-
tűzésére, megbeszélések lebonyolításá-
ra vagy akár szerződéskötésekre.

Mindenkivel segítőkész, közvetlenségé-
nek köszönhetően népszerűségre tesz 
szert. Maradjon öntudatos, viszont ne te-
gyen könnyelmű ígéreteket!

Alaposan gondolja át, kiben bízhat meg, 
a fontos kérdéseket pedig csak a lojális 
emberekkel vitassa meg! Csakis ezután 
lépjen a tettek mezejére!

Nem tudja felmérni objektíven a hely-
zetét, így hajlamos elsietett döntéseket 
hozni. Kerülje a vitákat, és próbáljon 
meg csak a háttérből tevékenykedni!

Rengeteg akadályba ütközik, és a kör-
nyezetében élők most nem tudnak se-
gíteni Önön. Egyedül kell kidolgoznia a 
megoldáshoz vezető taktikákat.

Számos megoldatlan teendőt kell végle-
gesítenie, ezért ma legyen nyitott az új-
szerű megoldásokra, és ha lehet, ne uta-
sítsa el a felkínált támogatást!

Kisebb feszültség tombol a környezeté-
ben, így nem képes koncentrálni a napi 
feladataira. Most jobban teszi, hogyha 
átadja az irányítást másoknak.

Hallgasson a megérzéseire, de mindvé-
gig maradjon a realitások talaján! Tart-
son ki a célkitűzései mellett, mások vé-
leményével pedig ne törődjék!

Tele van energiával, és rendkívül segítő-
kész. Nagyra törő terveit lehetőleg csak a 
bizalmas társaival ossza meg, de vegyen 
fontolóra minden javaslatot!

Ingerülten viselkedik a kollégáival, a ru-
tintennivalókat pedig csak félvállról telje-
síti. A fontos döntéseit halassza el más-
korra, majd kapcsolódjon ki!

Eredményei ezúttal azon fognak múlni, 
hogy mennyire megvalósíthatók a cél-
kitűzései. Ha nem mérlegeli az esélyeit, 
sok minden rosszul sülhet el.

Bonyodalmas pillanatok várnak Ön-
re, váratlan események nehezítik a mai 
napját. Ütemezze, be a folyamatban lévő 
munkáit, és keressen segítőket!

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.

MÁSODSZEREP  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
1° / 2°

Kolozsvár
2° / 3°

Marosvásárhely
3° / 4°

Nagyvárad
5° / 6°

Sepsiszentgyörgy
1° / 3°

Szatmárnémeti
5° / 6°

Temesvár
5° / 8°

Szolgáltatás2019. december 24.
kedd14

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

december
24/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az újdonsült apuka rohan ki a szülőszo-
bából, hogy hírül adja a kint várakozó 
családtagjainak:
– Ikreink születtek!
– És kire hasonlítanak? – kérdi a nagy-
mama.
– Hogyhogy kire? ... (Poén a rejtvény-
ben.)

Szülészeten

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.

SUDOKU
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Globális szeretet

A rohamléptekkel összemosódni próbáló vallások kavalkádjában 
jóformán semmi nem kerülheti el a globalizálódás vírusát. Még a 
hit, a remény és a szeretet sem. A hit talán a legszemélyesebb, 
legintimebb gondolat- és érzéskör, senkire nem tartozik másra, 
abban a percben pedig, amikor ilyen-olyan érdekekből kikerül a 
kirakatba, árucikké válik. A remény hasonlóan személyes, de ru-
galmasabb, dinamikusabb és nagyon sokszor huncutul játékos 
is. Az említett hármasból tehát egyedül a szeretet az, ami nem 
csupán a „gazdájára” tartozik, mert az önszeretet és különösen 
az önimádat a fogalom lényegét fordítja visszájára. Minél önzet-
lenebb, minél szélesebb közegben érvényesül, sugárzása annál 
több erőt képes adni másnak. A szeretetnek nincs határidőnap-
lója, órarendje és legkevésbé sem volna szabad egy megszabott 
napnak kisajátítania. De sajnos megtörtént, és azóta is történik 
folyamatosan. Tájainkon úgy hetven éve kezdődött a karácsony 
átnevezése a szeretet ünnepévé, ami eleinte nem is lett volna baj, 
hisz a kereszténység téli ünnepe ráépült a pogánynak mondott 
világ téli ünnepkörére, és sokak szerint ezért is terjedt el olyan 
hamar. Na de épp nálunk a szeretetet is kizárták az ünneplésből, 
és évtizedeken át az ajándékok hónapját fújtuk. Igen, a fennen 
hirdetett „sokoldalúan fejlett szocialista ember” egy az egyben 
lekoppintotta a csúcskapitalizmus haszonleső, kereskedői szel-
lemét. Harminc évvel ezelőtt pedig éppen a diktátor házaspár 
agyonlövésével szentesítették a napot, hallgatólagosan mintegy 
őket kínálva ajándékul. És gyorsan átesve a ló másik oldalára, fel-
buzgott a csúszó-mászó ájtatoskodás, másrészt viszont minden 
vallásos vonatkozást kiiktatva évről évre buzgóbb dúskálásba 
kezdett az evés-ivás, dőzsölés, hamis fények csillogtatásának a 
kiélése. Szóban még emlegetik ugyan az adventet, a nagy ese-
ményre készülő várakozást, de a zajos mulatozások épp az elmé-
lyedést akadályozzák meg. Természetesen senki számára nem kö-
telező a vásári hepaj megkezdése már november közepén, ahogy 
nem szükséges a frászbukvilág szokásainak értelmében boldog 
adventet kívángatni, különösen, ha a kívánságból kiordít, hogy a 
jóindulatú illetőnek halvány gőze sincs, miről is van szó. Sajnos 
ezek ellen a világjelenségek ellen legföljebb szélmalomharcot 
lehet vívni, maradjunk abban, aki szükségét érzi, lelke mélyén 
őrizze meg és ünnepelje békességben a karácsonyi szeretetet.
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