
A farsang a vízkereszttől (azaz január 6-tól) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezde-
téig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, mu-
latságok, bálok és népünnepélyek jellemeznek. Jellegzetessége, hogy a keresz-
tény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá fontosabb vallási ünnep, így alap-
vetően a gazdag néphagyományokra épül. Az időszak csúcspontja a karnevál, 
a farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulat-
ságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik 
a híres karneválokat (riói, velencei stb.). Ezen időszak sok néphagyományban a 
párválasztás időszaka volt, és egyben esküvői szezon, mivel a húsvéti böjt ideje 
alatt már tilos volt esküvőt tartani. A mulatságokat a 16–17. század során a bu-
jaságot szimbolizáló szokásai miatt több helyen tiltották. Velencében már Ist-
ván-napon (dec. 26-án), Spanyolországban Sebestyén-napon (jan. 20-án) kez-
dődik a farsang, Rómában azonban csak a hamvazószerdát megelőző 1 1-ik na-
pot tekintik karneválnak. A farsang szó a német fastenschank kifejezésből ered, 
ami böjti italmérést jelent, és többszörös átalakulás után nyerte el mai formáját.

KALENDÁRIUM

A farsang története

Január 6., hétfő
Az évből 6 nap telt el, hátravan 
még 360.

Névnapok: Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár
Egyéb névnapok: Anasztáz, 
Baltazár, Epifánia, Melchior

Katolikus naptár: Gáspár, 
Menyhért, Boldizsár
Református naptár: Boldizsár
Unitárius naptár: Gáspár, Boldizsár
Evangélikus naptár: Boldizsár
Zsidó naptár: Tévét hónap 
9. napja

A Gáspár perzsa eredetű férfi név, 
jelentése: kincset őrző, kincstárnok. 
A  Menyhért  férfi név a héber gyö-
kerű Melchiorból alakult, jelentése: 
királyi fény. Korábbi magyar formája 
Menyhárt volt. A Boldizsár asszír-
babilóniai eredetű férfi név, a Balta-
zár magyaros formája, jelentése: Baal 
isten óvja életét. Az erdélyi katolikus 
egyházmegyékben ez a nap a vízke-
reszt napja: a három napkeleti király 
a betlehemi csillag által vezérelve ek-
kor jutott el a kis Jézus bölcsőjéhez, 
hozva neki aranyat, tömjént és mir-
hát. A népi hagyomány szerint ezen 
a napon kezdődik a farsangi időszak.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Remek ötleteinek köszönhetően társakra 
talál, és a tettek mezejére léphet. Bár az 
eredmény még várat magára, a megtett 
lépések nagyon ígéretesek.

Rangsorolja a mára kitűzött teendő-
it! Kezdje a munkáját a könnyebbekkel, 
ahol gyorsan számíthat sikerre, mert ez 
fog aztán erőt adni a folytatáshoz!

Kissé nyugtalan, ezért ne próbáljon min-
denre megoldást találni! Teremtsen nyu-
galmat maga körül, hogy tudjon össz-
pontosítani a fontos feladataira!

Bármilyen bonyolult szituációba kerül, 
őrizze meg a határozottságát, és ne fed-
je fel a gyengeségeit! Csak így lesz képes 
érvényre juttatni célkitűzéseit.

Sokat töpreng a nemrég kudarcba ful-
ladt tervein, emiatt gyakran hibázik, a 
környezetében pedig feszültséget kelt. 
Most lehetőleg kerülje a társaságot!

Nehezen tud túllépni szokványos mód-
szerein, emiatt némely feladatával se-
hogy sem halad előre. Adjon esélyt az 
újításnak, nem fogja megbánni!

Bár nagyon segítőkész, nem képes min-
denki elvárásának megfelelni. Ezért csak 
olyasmiket vállaljon el, amik nem okoz-
nak nagy megterhelést Önnek!

Munkahelyén a társai számítanak az Ön 
helyes döntéseire, így semmit se hamar-
kodjon el! Maradjon megfontolt, és min-
dent kétszer ellenőrizzen!

Ne hagyja, hogy az esetleges félreértések 
rossz fényt vessenek a hivatali kapcsola-
taira! Legyen kezdeményező, és mielőbb 
tisztázza a dolgokat!

Meglepetésszerű események következ-
nek be, melyek átírják a mai terveit. Bár 
rendkívül kitartó, alaposan gondolja át, 
mekkora terhet vállal magára!

Egyszerre több problémát akar megolda-
ni, de így kissé felületessé válik a mun-
kájában. Mellőzze azokat az ügyleteket, 
amelyek nem Önre tartoznak!

Eredményekben gazdag napnak néz elé-
be. A sikerélményektől helyreáll az önbi-
zalma, ráadásul ösztönzést érez komp-
lexebb feladatok elindítására is.

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.

NEHÉZ KEZDET  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR (BEST OF)

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–5° / –1°

Kolozsvár
–6° / 1°

Marosvásárhely
–3° / 1°

Nagyvárad
–4° / 1°

Sepsiszentgyörgy
–5° / 0°

Szatmárnémeti
–3° / 2°

Temesvár
–4° / 2°

Szolgáltatás2020. január 6.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. január 
19-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

január
6/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Hogy hívják azt, amikor valaki ráka-

csint egy csinos lányra?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Találós kérdés

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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Ácsorgó idő

Milyen jól rátapintott az az ismeretlen népi bölcs a lényegre, aki 
először fogalmazta meg – a hungarikum mintájára – romanikum-
ként szabadalmaztatható aranyköpést, miszerint kérdi a szom-
széd a padon mélázó komáját: mit csinál, ül és gondolkozik? 
Azonnal kap is egy tömör és velős választ: nem, csak ülök. En-
nek az össznépi magatartást jellemző „igazságnak” a jegyében 
indult az idei év, kezdve rögtön az igazságszolgáltatással, hisz a 
december végi ünnepeket megelőző munkanapokon a tüntetés 
volt az elsődleges foglalatossága a bírói testületnek csakúgy, 
mint az írnokoknak, akik szükségét érezték kimutatni mélyről fa-
kadó szolidaritásukat a főnökök felháborodásával, hogy az épp 
kormányra került meggondolatlanok el akarják venni tőlük „jól 
megérdemelt” különleges nyugdíjukat és egyéb jövedelmeiket. 
Tudták az írnokok, miért mennek ki az utcára, mivel ez a nagy em-
beri együttérzés épp kapóra jövő zsarolási eszköz lehet, ha majd 
ők is az egek felé szeretnék röptetni járandóságaikat. Konkrét 
hozadéka nem lett az országos ricsajozásnak, mivel egy másik 
romanikum jegyében ráeszméltek, hogy jönnek az ünnepek, ők 
pedig emberek, akiknek nemcsak a munkával, de a vigassággal 
is illene foglalkozniuk. S ezzel meg is állt az idő az országban, 
most pedig ácsorog februárig, mert az egymást érő ünnepek még 
arra sem hagynak időt, hogy bár rátekintsenek a naptárra, meny-
nyi van még a szórakozásból. Ezért jött szokásba, hogy februárig 
bezár a parlamenti bazár, nincs értelme se tüntetésnek, se tör-
vényfaricskálásnak, mert csak februárban kezd újból beindulni a 
vegetáció. Addig a fű se nő! A hároméves kormányzásból hirtelen 
ellenzékbe pottyant szocdemek is, akik már a bizalmatlansági in-
dítványukkal kezdtek hőzöngeni, hirtelen észbe kaptak, nehogy 
már maguk alatt vágják el a fát, és a pihenést és ünneplést körvo-
nalazó alkotmányos jogukat megtorpedózva, önhibájukból mun-
kának nevezett törvényhozói hangoskodó ügyködéssel kelljen 
tölteniük néhány szabadnapot: ami biztos, az biztos alapon az 
egész bizalmatlansági akciót átdobták februárra. „Rossz májam” 
mondatja velem, hogy nem lepődnék meg, ha egyszerűen elfe-
lejtenék az egész procedúrát. Február ugyanis a farsang csúcsi-
dénye, jól ki kell használni, hisz a húsvétot megelőző mélységes 
fekete böjt alatt nem tanácsos másokat piszkálni: a kétezer évvel 
ezelőtti történet is mennyire más eredményt hozott, mint várták!
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