
A Berlin központjában elhelyezkedő Brandenburgi kapu II. Frigyes Vilmos po-
rosz király rendeletére épült; ezen a helyen korábban a berlini vámfal állt. A 26 

méter magas, 65 méter széles, valamint 11 méter mély városkapu Carl Gott-
hard Langhans építészmester tervei alapján készült 1788–1791 között korai 
klasszicista stílusban. A homokkő építményt az athéni Akropolisz-beli Propü-
laia mintájára formázták. A létesítményt a Johann Gottfried Schadow szob-
rász által, 1793-ban készített öt méter magas bronzszobor koronázza, mely 
a győzelem szárnyas istennőjét ábrázolja, ahogy a négylovas szekerén 
(quadriga) behajt a városba. 1806-ban a jénai csata után Napóleon Párizs-
ba hurcolta a quadrigát, azonban még mielőtt ott felállíthatták volna, a csá-
szár hatalma véget ért; 1814-ben a bronzdísz visszakerült eredeti helyére. A II. 

világháború alatt a szobor súlyos károkat szenvedett. A berlini fal felépíté-
se után (1961) a kapu a lezárt zóna közepére került, így sem nyugatról sem 
keletről nem lehetett áthaladni rajta. 1989. december 22-én a kaput ismét 
megnyitották; 1990 után Németország újraegyesítésének szimbóluma lett.
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A Viktória latin mitológiai eredetű 
női név, jelentése: győzelem. Önál-
lósult változata: Viktorina. Férfi  pár-
ja: Viktor. A név egyik legismertebb 
viselője Nagy-Britannia és Írország 
királynője, illetve India császárnője, 
Viktória (1819–1901) volt, akiről kor-
szakot neveztek el. Hatvannégy évig 
uralkodott, ezalatt pedig a birodalma 
fénykorát élte. Egy londoni világkiál-
lításon megtekintette a magyar pavi-
lon ékességét, a herendi porcelánt, 
és az egyik típus annyira megtetszett 
neki, hogy étkészletet rendelt belőle. 
Ezt a mindmáig népszerű mintát Vik-
tória-mintának hívják.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Magánügyei remekül alakulnak, de csu-
pán addig, míg nem vállal túl nagy koc-
kázatot. Maradjon meg a bevált módsze-
reknél és a saját döntéseinél!

Megértésre és toleranciára lesz szüksé-
ge a beszélgetései alatt. Figyeljen oda a 
részletekre, mert értékes információkat 
szűrhet le a tárgyalásokból!

Szervezőképességének köszönhetően 
minden téren sikert ér el. Képes úgy irá-
nyítani a folyamatokat, hogy mindenki 
elégedett legyen az eredménnyel.

Legyen elővigyázatos, ugyanis pár meg-
gondolatlan lépés elég ahhoz, hogy elve-
szítse azt, amiért eddig oly sokat küzdött. 
Intézze egyedül az ügyeit!

Ezúttal személyes viszonyokra helyező-
dik a hangsúly. Ideje, hogy többet foglal-
kozzék a magánéletével. Esélye lesz egy 
régebbi ügyet is lezárnia.

Ötleteit csakis akkor tudja sikerre vinni, 
ha segítőkre talál. Ámde vigyázzon, fel-
tétel nélkül ne bízzon meg senkiben, ne-
hogy véletlenül tévútra juttassák!

Találékonysága sokat lendít a teljesítmé-
nyein. A fantáziája és szaktudása révén 
akár több bevételhez is juthat. Használja 
ki a rejtett adottságait!

Előnyre tehet szert, ha nyitott szemmel 
jár, és kihasználja a lehetőségeket. Ám 
arra ügyeljen, hogy a nagy lendületében 
nehogy megbántsa a kollégáit!

Rendszerezze a feladatait, majd állítson 
fel fontossági sorrendet! Szükség esetén 
segítséget is elfogadhat, ma számíthat a 
kollégái támogatására.

Lehetősége adódik próbára tenni szerve-
zőkészségét, illetve üzleti érzékét. Maga-
biztosságával, illetve pozitív hozzáállá-
sával komoly sikereket érhet el.

Terveivel a vártnál jobban halad, a társa-
ival kialakuló nehézségeket pedig köny-
nyedén elhárítja. Törekvéseihez most vá-
ratlan segítség is fog érkezni.

Bár lendületesen végezte a teendőit, 
most úgy tűnik, megtorpan. Vegyes ha-
tásokkal kell megbirkóznia a mai napon, 
ezért őrizze meg az önbizalmát!

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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3° / 5°
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4° / 6°
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7° / 9°
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7° / 8°

Sepsiszentgyörgy
6° / 7°

Szatmárnémeti
6° / 7°

Temesvár
7° / 10°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. január 
3-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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23/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Móricka kezében horgászbottal indul 
a temetőbe. Józsi bácsi meglátja, és 
megszólítja:
– Hová mész, Móricka, azzal a horgász-
bottal?
– Horgászni.
– A temetőbe?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Hová mész?

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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Közhelyek igaza

Hányszor emlegették nagyanyámék az első világháborúra gyá-
szos pontot tevő spanyolnátha-járványt, beszéltek a villámgyor-
san elhunyt rokonaikról és barátaikról, én meg gyerekfejjel azt 
fogadtam meg, hogy többet ilyen szörnyűség nem lesz lehetsé-
ges. Aztán szüleim történeteit hallgattam a légoltalmi pincében 
tartott egyetemi kurzusokról és vizsgákról, miközben kint zúgtak 
az ellenséges bombázók, amikor pedig a légiriadó után feljöhet-
tek, újabbnál újabb bombatölcséreket láttak a már ismert ro-
mok között. Sokáig féltem  a közelben lévő gyár műszakot lefújó 
szirénájától, mert tudtam ugyan, hogy egyesek akkor fejezik be 
a munkát, mások meg akkor kezdik, mégis rettegtem, nehogy is-
mét bombázást jelentsen a furcsa hang. Érdekes módon viszont 
a külvárosi üres területeken akkor még tátongó bombatölcsérek-
ben előszeretettel rohangáltam fel és alá, amikor arra volt dolga 
valakinek a családból. Nem riasztottak, de ugyanolyan határo-
zottan eldöntöttem, mint a járvány megszüntetését, a háború 
kizárását is. Na nem, mintha annyira gagyi lettem volna, hogy 
azt higgyem, majd tőlem kérnek engedélyt világjárvány és/vagy 
világháború elindítására, hanem mert abban valamiképpen biz-
tos voltam, hogy minden embertől függnek ezek a katasztrófák. 
És most tessék: annyi évtized elteltével nyakunkra telepedett a 
pandémia. Nyom és kínoz már jó ideje, de hogy a karácsonyt is 
megszomorítsa, azt nem gondoltam. Pedig szépen feldíszítették 
a várost, mint minden évben, de a kongó üres tér öröm helyett 
szomorúságot áraszt. Soha nem szoktam a vásárba kimenni, 
utálom a zajt és a sercegő lacikonyhákat, de a mindennek örülő 
emberek hiányoznak. Most már mindig így lesz – kérdezgetem 
magamban –, mindig ez a tiltásokkal teli szomorúság jut majd 
a karácsonyról eszembe?! Hisz annyi gyönyörű emlékem van, 
hogy is győzheti le a bú az örömet? Ha egyszer megjelenik, már 
nem hajlandó elmenni többé tőlünk a szomorúság?! Ilyen igaz-
ságtalan volna az élet? S aztán beugrik a válasz, de rögtön el is 
hessegetem: közhely, butaság, ez nem kell! Kezdem újra, szigorú 
logika mentén, de csak az épp elhessent válasz jelentkezik. És 
még néhányszor végigegyensúlyozok az észszerűség keskeny 
ösvényén, ám hiába: csak az a válasz, amit konokul közhelynek 
neveztem. Igen, így, múlt időben, hiszen az igaza valóban nem 
tagadható: a szomorúság halandó, ám az öröm örök marad!
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