
A logisztika anyagok, információk, illetve személyek mozgatásával, áramlásá-
val foglalkozó tevékenység. Ezen belül magában foglalja az útvonalak és mód-
szerek tervezését, szervezését, irányítását és ellenőrzését is. Leggyakrabban a 
katonai intézményekben és üzleti életben alkalmazzák. A logisztika célja azon-
ban olykor túlmutat azon, hogy pl. A pontból B pontba időben odaérjenek az 
alapanyagok, személyek vagy információk; a jelenség irányelve az is, hogy a 
rendelkezésre álló erőforrás és pénzalap igénybevételével a lehető leghatéko-
nyabb és leggyorsabb módon megvalósuljon a transzfer. A jelenség létrejöttét 
a gazdasági élet alapvető szűkössége, valamint a gazdasági verseny (magas 
energia- és nyersanyagárak, a hitelfelvételek magas kamatai, modern soksze-
replős piac) tette elengedhetetlené. Más nézetek értelmében a logisztika nem 
csak optimalizálás és koordinálás, hanem tudományág is: egy olyan interdisz-
ciplináris szakterület, amely a logisztika területét érintő valamennyi társtudo-
mány, szakma eddigi és legaktuálisabb ismereteit szintetizálja. A logisztika 
a görög logosz szóból ered, amelynek jelentése: értelem, számítás, tervezés.

KALENDÁRIUM

A logisztika fogalma

Június 17., szerda
Az évből 169 nap telt el, hátravan 
még 197.

Névnapok: Alida, Laura
Egyéb névnapok: Adolf, Alina, Ger-
gely, Janka, Lauretta, Marcián, Teofi l, 
Teréz, Terka, Töhötöm, Szabolcs

Katolikus naptár: Szent Adolf, 
Szent Laura, Szabolcs
Református naptár: Laura
Unitárius naptár: Laura, Töhötöm
Evangélikus naptár: Laura, Alida
Zsidó naptár: Szíván hónap 
24. napja

Az Alida női név a germán gyökerű 
Adelheid változata, elemeinek jelen-
tése: nemes természetű.
A Laura  latin származású női név, 
amely a Laurentia becézéséből rö-
vidült. Eredetileg Laurentum város 
lakosát jelölte, későbbiekben a latin 
laureához, (babérkoszorúhoz) kap-
csolták. Laura Ziskin (1950–2011) 
amerikai fi lmproducer volt, akinek a 
legismertebb munkái a Micsoda nő! 
(1990), Isten nem ver Bobbal (1991), 
valamint a Pókember-trilógia, ame-
lyet Avi Araddal közösen fi nanszíro-
zott. Többek között ő felelt a 2002-es 
és a 2007-es Oscar-gálákért.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Fogadja higgadtan az Önre váró nehéz-
ségeket, és ne engedje, hogy a türelmet-
lenség, illetve a kapkodás kizökkentse a 
nyugodt hangulatából!

A mai napon segítségre nem számíthat, 
ezért mindent saját magának kell előte-
remtenie. Példamutató kitartása hama-
rosan meghozza a jutalmát.

Most rendkívül szétszórt, emiatt haj-
lamos a figyelmetlenségre. Igyekezzék 
ütemtervet készíteni, hogyha nem akar 
még nagyobb káoszt az életébe!

Rosszul mérte fel a lehetőségeit, és sem-
mi sem alakul a tervei szerint. Próbálja 
meg más szemszögből megközelíteni az 
adott problémákat!

Szakítson némi időt arra, hogy átgondol-
ja az Ön körül zajló fejleményeket! Emel-
lett vizsgálja át mindazt, ami az elkövet-
kezendő napokban vár Önre!

Az Önben felgyűlt feszültség rányomja a 
bélyegét a mai teljesítményére. Tegye fél-
re a büszkeségét, és fogadjon el minden 
felkínált segítséget!

Mielőtt fontos döntéseket hozna, mérje 
fel az esetleges következményeket! Csak-
is a saját dolgaira figyeljen, és mindig tá-
maszkodjék a tapasztalataira!

Legyen nyitott a külvilágból érkező hatá-
sokra! Ne ragaszkodjon görcsösen a ko-
rábbi elképzeléséhez, mert most köny-
nyebb úton is elérheti célját!

Az elmúlt időszak történései bizonyta-
lanná tették Önt, így most nem képes 
mindenre maximálisan koncentrálni. 
Csupán rutinteendőkkel foglalkozzék!

Pozitív magatartásának köszönhetően 
remek tempóban halad a teendőivel. Ne 
hagyja, hogy beleszóljanak a célkitűzé-
seibe, vagy bármiről lebeszéljék!

Kezelje könnyedén a dolgokat! Uralko-
dó bolygójától elegendő energiát kap ah-
hoz, hogy a maga javára fordítsa az éle-
tét befolyásoló eseményeket.

Kerülje azon helyzeteket, ahol döntésre 
kényszerítik! Ha nem kap elegendő időt 
a megfontolásra, a dolgok könnyen rossz 
irányba fordulhatnak.

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
16° / 20°

Kolozsvár
18° / 22°

Marosvásárhely
17° / 19°

Nagyvárad
19° / 22°

Sepsiszentgyörgy
18° / 21°

Szatmárnémeti
21° / 23°

Temesvár
21° / 23°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. június 
28-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

június
17/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A négyéves Móricka az óvoda udvarán 
szivarozik. Az arra járó szomszéd bácsi 
csodálkozva kérdi:
– Móricka, te már cigarettázol?
– Ó! Nekem már nőkkel is volt dolgom.
– És milyen volt? – kérdi döbbenten a 
szomszéd.
– ... (Poén a rejtvényben.)

Nahát!

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

1

8

7

9

7

6

2

3

3

4

7

8

5

6

3

4

6

4

3

8

1

2

5

3

2

9

5

1

3

8

Már a mézesmadzagon
is civódnak

Kátyúban dagonyázunk: szó sincs semmiféle előrehaladásról, 
csak a panaszkodás, sápítozás, ha nem lenne egy-egy szemfüle-
sebb „megállapító”, aki elkapja a maszk nélkül villamosozó idő-
seket, talán semmi nem folyna be az államkasszába. A többezres 
nagyságú állásmegszűnést, a kényszerszabadságokat senkinek 
esze ágában sincs valahogy feloldania, ölbe tett kézzel várják a 
Brüsszelben felcsillantott, fejlesztésre szánt tetemes összegeket. 
Még semmi nem biztos, de az ellenzék és a kormánypárt már 
ezen a mézesmadzagon civódik. Az ellenzék bedobta a bizalmat-
lansági indítvány lehetőségét, olyan kicirkalmazott feltételeket 
szabva, amiből egész biztos ők sem értenek semmit. A kormány 
nem látszik túlzottan idegeskedni emiatt, talán titkon épp ab-
ban reménykednek, valahogy csak ledobhatják ezt a váratlanul 
a vállukra került terhet. Kézzel fogható terveik még nincsenek a 
beígért összeggel kapcsolatban, fennhangon legalábbis nem 
részleteznek semmit, csak egy-két utalást dobtak be, hogy a je-
lenlegi ellenzék idejéből maradt költségvetési lyukakat is be kel-
lene valahogy tömni. Az ellenzéknek viszont lehetnek valamiféle 
elképzelései, na nem az ország javára, hanem saját zsebre, mivel 
belefogtak az egymás feldobásába. Szakadni látszik a szocdem 
bagázs, egyesek már kész tényként kezelik, és ahány nyilatkozó, 
annyi bűnös jelenik meg a palettán, persze még véletlenül sem 
önnön tévedéseikről, hibáikról, netalántán bűneikről beszélnek, 
hanem mindig másvalakiéről. Érdekes, egyre többen mutogatnak 
a volt miniszterelnök asszonyra, akit hivatali ideje alatt bizony 
sokan dicsértek, kiemelve jóindulatát, jámborságát és szerény-
ségét, most viszont gyakran hallani, milyen pimaszul ürítgette 
az államkasszát, összefogva a pénzügyminiszterével, termé-
szetesen csakis azután, hogy a mindenhatónak hitt főnöküket 
kurtán-furcsán bezárták. Sokuknak még most sem akaródzik 
elhinnie, hogy egy ilyen ember a rács mögé kerülhetett. Tény, 
hogy szívesebben látnák a jámbor nőszemélyt is a börtönben, 
nem pedig a brüsszeli pénzek körül szimatolva, mert attól félnek, 
az ott eltöltött évek alatt csak elcsípett ezt-azt, és az ő részükbe 
is belecsippentene. Röviden: az ellenzék nem árnyékkormányt 
igyekszik állítani, fellendülési terveket kidolgozni, hanem minél 
többtől szeretnének maguk körül megszabadulni, hogy majd a 
megtestesült mézesmadzagot minél kevesebbe kelljen tépniük.
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