
Az Alfred Nobel svéd feltalálóról elnevezett díjak jelölései és az odaítélés fo-
lyamata annyira titkos, hogy az azzal kapcsolatos dokumentumokat ötven év-
re archívumba zárják, és azok nem publikusak. Az eddigi 119 év során csak 
négy személy kapott kétszer Nobel-díjat: Marie Curie, Linus Pauling, John 
Bardeen és Frederick Sanger. Az eddigi legfiatalabb díjazott a brit Lawrence 
Bragg, aki apjával együtt 25 évesen kapott fizikai Nobel-díjat. A legidősebben 
kitüntetett az amerikai Leonid Hurwicz, aki 90 évesen nyerte el a közgazda-
sági emlékdíjat. A legkirívóbb jelöltek közt volt Adolf Hitler (1939-ben) és Jo-
szif Sztálin (1945-ben és 1948-ban), mindkettőjüket Nobel-békedíjra jelölték, 
előbbitől viszont még a díjátadás előtt visszavonták a kandidálást. A stockhol-
mi díjátadót mindig egy előkelő bankett követi, amelynek díszítéséhez rend-
szerint közel 20 ezer virág érkezik az olaszországi Sanremóból, ahol Nobel éle-
te utolsó éveit töltötte. Nyolc évvel azelőtt, hogy Nobel 1896-ban szívrohamban 
meghalt volna, a Le Figaro napilap leközölte a halálhírét, az újságírók véletlenül 
összetévesztették őt a bátyjával, Ludviggal, aki Cannes-ban hunyt el 1888-ban.
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A Dávid héber gyökerű férfi név, je-
lentése: kedvelt, szeretett. Alakvál-
tozatai: Dakó, Dózsa. A név ismert 
viselője David Copperfi eld amerikai 
illuzionista, aki tizenkét évesen már 
tagja volt az Amerikai Bűvészek Társa-
ságának. Harmincéves karrierje alatt 
38 alkalommal jelölték Emmy-díjra, 
amelyből huszonegyet elnyert, emel-
lett tizenegy Guinness-rekordot tart, 
valamint csillaga van a hollywoodi hí-
rességek sétányán. Pályafutása során 
közel negyvenmillió jegyet adott el, 
és összesen több mint hárommilliárd 
dollárt keresett, amivel minden idők 
legsikeresebb egyéni előadója.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Feszült légkör tombol Ön körül. Az ész-
revételeit közölje diplomatikusan, a kör-
nyezetében élő emberekhez pedig viszo-
nyuljon kellő toleranciával!

Munkahelyén komoly változások követ-
keznek be, ezért lehetőleg legyen alkal-
mazkodó! Arra is ügyeljen, hogy az adott 
ígéretét ne szegje meg.

Kiválóan működik az intuíciója, valamint 
a célzásokat is helyesen értelmezi. Emel-
lett olyan fordulatok következnek be, 
amik hasznot hoznak Önnek.

Bár kimerültnek érzi magát, nagy önfe-
gyelmet kell gyakorolnia ahhoz, hogy ne 
keveredjék vitákba. Lehetőleg vonuljon a 
háttérbe, kerülje a társaságot!

Számos akadály gördül Ön elé, amelye-
ken könnyen átléphet, ha odafigyel a 
részletekre. Fordítson több időt magán-
életére, főleg a fontos kapcsolataira!

Remek az észjárása, akár anyagi ügyek-
ben is meghozhat néhány fontos dön-
tést. Őrizze meg a higgadtságát, és ma-
radjon mindvégig következetes!

Hivatásában szétszórtan viselkedik, szin-
te hibát hibára halmoz. Vonuljon a háttér-
be, és lehetőleg kerülje a komoly felelős-
séggel járó tevékenységeket!

A szervezőképességének köszönhetően 
hamar átlátja az összefüggéseket, így 
lépéselőnyre tesz szert. Próbáljon minél 
több feladatot véglegesíteni!

Észszerűen közelíti meg a kérdéseket, 
minden helyzetre ideális megoldást ta-
lál. Amennyiben kitart az elvei mellett, ko-
moly presztízsre is szert tehet.

Olyan eseményekben lesz része, ame-
lyek hosszú távon az Ön érdekeit szolgál-
ják. Használja ki az előnyös szituációkat, 
de maradjon megfontolt!

Bizonyos okból kifolyólag kénytelen új-
ragondolni a napirendjét. Válogassa ki 
azokat a teendőket, amelyek nem tűrnek 
halasztást, a többit napolja el!

Megterhelő napnak néz elébe, szinte 
semmi sem zajlik az Ön óhaja szerint. Mi-
előtt végleges döntéseket hozna, vegyen 
számításba minden részletet!

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
6° / 1 1°

Kolozsvár
7° / 12°

Marosvásárhely
9° / 12°

Nagyvárad
8° / 1 1°

Sepsiszentgyörgy
4° / 1 1°

Szatmárnémeti
8° / 10°

Temesvár
8° / 10°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. január 
10-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Cím:

Kovácsné meghal, majd a mennyországba 
kerül, épp Szent Péter elé, aki megkérdi.
– Nos, lányom, megcsaltad-e a férjedet?
– Soha.
– Egyetlenegyszer sem?
– Esküszöm, hogy soha.
Szent Péter odaszól az angyaloknak:
– Hozhatjátok a szárnyakat!
Kovácsné örömmel kérdezi:
– Angyal leszek, atyám?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Hozhatjátok...

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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Mindennapi reményeink

Vannak napok, melyek akaratunkat félresodorva a fogadkozások 
és ezek egyenes ági velejárói, a reménykedések hivatalos napjai-
ként telepednek tudatunkra. Hét, hónap, de különösen az év első 
napja, amikor reménykedünk a változtatni tudó akaraterőnkben. 
Magánügynek tartom, ki hányszor dobta sutba az új esztendő 
első reggelén még szinte félálomban elsuttogott fogadalmait, 
hogy aztán egész évben ne is gondoljon rájuk. Már kiöregedtem 
a nagy tervezgetések és reménykedések korából, legutoljára ti-
zenegy éve egy teljesen átlagos, szürke hétköznap délutánján 
mondtam ki magamnak, hogy ezennel vége a negyven éve tartó, 
napi kétcsomagos dohányzásnak. Így lett, egyetlen szál enged-
ményt nem tettem magamnak, mert tudtam, másnap ismét jö-
hetne a két csomag. Csak amikor egy huzamosabb tevés-vevés 
után leülök pihenni egy kicsit, akkor jut eszembe: hajdanában 
ilyenkor mindig rágyújtottam. De ennyi az egész, vágyakozásról 
szó sincs. A hab a tortán, hogy a férjem mai napig vígan dohány-
zik, és az élet megy tovább. Már néhány éve nem is jut eszembe, 
hogy meg kellene valamit fogadnom, hátha felébrednek régi re-
ményeim, az idén viszont nem tehetem meg a reménykedés óha-
jának mellőzését. Nem személyes fogadalmakkal, mert amiben 
reménykedni szeretnék, az tőlem egyáltalán nem függ, inkább 
megkockáztatnám a közösségi reményt, de hogy ne csengjen ér-
zelgősen, még rádobok egy lapáttal, és világközösségi reményt 
írnék. Nem vagyok ezzel egyedül, ha nem is az egész földkerek-
ség, de nagyon sok ország lakói várják a normalitás visszatértét, 
az emberhez méltóbb életet. Nem bezárkózva vegetálni, maszk-
ban lihegve lábítani az utcán, mint a büntetésben lévő rossz 
tanuló, lopva bele-beletekinteni egy régi színházi előadásba, a 
muzsika élvezete helyett nézni a zenét, és várni, hogy legyen már 
egyszer vége ennek a globális fejenállásnak. Ha tudnék bármi-
ben is segíteni, megfogadnám, csak az én koromban már annyira 
szikárrá válik az élet, hogy nincs mit feláldozni a talpra állás ol-
tárán. Miközben ez a nem igazán vidám hangulatú írás születik, 
egyezkedem magammal, azt keresve, mit is ajánlhatnék fel egy 
kis igazi reményért?! Mert sajnos úgy tűnik, ez a mindig kéznél 
lévő, Csokonai szerint „földiekkel játszó égi tünemény” eltűnt 
a közelünkből, ránk unt vajon, vagy mi baja lehet?! Kérni te-
hát ennyit kérek: a rég megszokott, mindennapi reményeinket!
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