
A vízkereszt (más néven háromkirályok ünnepe vagy epifánia) keresztény ün-
nep, amelyet rendszerint minden esztendő január 6-án ünnepelnek. Az ese-
ményt a negyedik században tartották meg elsőként a korai keresztény egy-
házak. Január 6-án kezdetben Jézus születésnapját ünnepelték; később aztán 
mellé vették Jézusnak a Jordán folyóban való megkeresztelkedését, illetve el-
ső csodatételét is, mikor a kánai menyegzőn a vizet borrá alakította. A Római 
Birodalom területén a december 24–25-én tartott szaturnália és Mithrász-ün-
nepségek miatt azonban a karácsony átkerült a december 25-i időpontra, 
majd ezután a január 6-i ünnep új jelentést kapott. A katolikus egyházban el-
sősorban a háromkirályok tiszteletének, a keleti keresztény egyházakban pe-
dig Krisztus megkeresztelkedésének az ünnepévé vált. A magyarság körében 
különféle népszokások alakultak ki a századok során, amelyek a vízkereszt 
ünnepéhez kötődnek. Sok helyen vízzel szentelték meg a házakat, az ólakat, 
és néhol a bölcsőre is szenteltvizet hintettek, a házakra pedig a három nap-
keleti bölcs (Gáspár, Menyhért és Boldizsár) kezdőbetűjét (GMB) vésték fel.

KALENDÁRIUM

A vízkereszt története

Január 6., szerda
Az évből 6 nap telt el, hátravan 
még 359.

Névnapok: Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár
Egyéb névnapok: Anasztáz, Balta-
zár, Epifánia, Gazsó, Melchior

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

A Gáspár ószövetségi gyökerű férfi -
név, jelentése: kincset őrző, kincstár-
nok. A Menyhért  férfi név a héber 
származású Melchiorból alakult, je-
lentése: királyi fény; korábbi formája 
a Menyhárt volt. A Boldizsár asszír 
eredetű férfi név, a Baltazár magyar 
alakja, jelentése: Baal isten óvja éle-
tét. Az erdélyi katolikus egyházme-
gyékben ez a nap a vízkereszt napja: 
a három napkeleti király a betlehemi 
csillag által vezérelve ekkor jutott el 
a kis Jézus bölcsőjéhez, hozva neki 
aranyat, tömjént és mirhát. A népi 
hagyomány szerint ezen a napon kez-
dődik a farsangi időszak.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Szokatlan nehézségekbe ütközik, ez pe-
dig megviseli önt. Ha tiszta fejjel képes 
felmérni a probléma mibenlétét, hamar 
megtalálja a megoldást.

Nyugodt pillanatok várnak Önre. Sok 
mindent befejezhet, amire az elmúlt idő-
ben nem jutott ideje. A sikerélmények új 
lendületet adnak majd Önnek.

Tervei jól kigondoltak, ráadásul segítsé-
get is kap a kollégáitól. Használja ki a 
kommunikációs tehetségét ahhoz, hogy 
megerősítse kapcsolatait!

Nehezen tud odafigyelni a napi feladata-
ira, így próbáljon könnyen elérhető célo-
kat keresni, de azért a kötelezettségeit se 
hagyja figyelmen kívül!

Mozgalmas napra készülhet. Lehetőleg 
úgy ossza be az idejét, hogy ne kelljen 
alkalmazkodnia másokhoz, ugyanis ez 
most a nehezére esne.

Kilátástalan szituációba kerül. Csak ak-
kor lesz képes átlépni a holtponton, ha 
kihasznál minden lehetőséget, és min-
dig az egyszerű utat választja.

Kedvezően alakulnak az elfoglaltságai. 
Főként a színfalak mögött végzett tevé-
kenysége hoz ma eredményeket. Marad-
jon mindvégig következetes!

Számos akadályt kell leküzdenie, emel-
lett a határidők is szorongatják Önt. Csak 
akkor számíthat teljesítményére, ha elfo-
gadja a társai segítségét.

A mai napon komoly döntéshozatalra 
kényszerül. Ne engedje, hogy a magán-
életi problémái negatívan befolyásolják 
a hivatásbeli eredményeit!

A pozitív hozzáállása nagyban megköny-
nyítheti a hivatásbeli helyzetét. Az elkép-
zeléseinek kivitelezésében ezúttal sem-
mi nem akadályozhatja meg.

Növelje munkája hatékonyságát, dolgoz-
zon ki új terveket! Kizárólag a tennivaló-
ira koncentráljon, és ne keveredjék bele 
mások magánügyeibe!

Környezetében zavarossá válnak a dol-
gok. Értékelje át néhány személyes kap-
csolatát, döntse el, hogy mi fontos Ön-
nek, és eszerint cselekedjék!

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.

ÁRAMÜTÉSVESZÉLY  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
1° / 7°

Kolozsvár
4° / 8°

Marosvásárhely
3° / 9°

Nagyvárad
6° / 9°

Sepsiszentgyörgy
2° / 8°

Szatmárnémeti
5° / 9°

Temesvár
4° / 8°

Szolgáltatás2021. január 6.
szerda10

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

január
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A főnök összehívja az alkalmazottakat, 
majd azt mondja nekik:
– Kérem, én holnap néhány hétre eluta-
zom. Van valami kívánságuk?
Néma csend, majd egy udvarias hang:
– Nincs. ... (Poén a rejtvényben.)

Bejelentés

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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Küszöb előtt 
toporgó szándékok 

A decemberi választás kierőszakolását bojkottálással büntető 
alacsony számú szavazói jelenlét után valahogy csak összehoz-
ták a kormánykoalíciót, és nagy bejelentések közepette meg is 
kezdték a munkát. Helyesebben: felvették az eltelt harmincegy év 
eddigi kormányainak szokásegyenruháját, aminek lényege, hogy 
bármit megígérnek jó nagy hangon, és aztán négy éven át kiejtik 
az emlékezetükből. Ha pedig valakik netalán érdeklődnének az 
ígéretek teljesítésének állapotáról, ontják magukból a magyaráz-
kodást, miszerint ők igazán azt hitték, meg tudják majd csinálni, 
de kiderült, hogy se pénz, se semmi, csak a rengeteg adósság és 
az elődök befejezetlen munkái, úgyhogy újakba nem kezdhettek. 
Ráadásul az érdekes az, hogy bár a három évtizedet anyanyel-
vünkön emberöltőnek nevezzük, mivel ennyi idő alatt felnő egy új 
nemzedék, a hazai politikumban viszont csak fi zikai megjelené-
sükben tűnik újnak egy- egy szereplő, jellemükben, értelmi-érzel-
mi tulajdonságaikban mintha klónjai volnának a régieknek, sőt 
a még régiebbeknek. Az már egyre több ember számára jó ideje 
világos, hogy nem szabad energiát pazarolni a pártok elnevezé-
séhez kapcsolható ideológiai elvárásokra, ugyanis az egyetlen 
vezérelv a saját zseb megtömése. Közben persze ömlik a sóder, 
milyen más lesz az új kormányzat, mi minden jó és jobbnál is 
jobb fog történni, csak ne telne olyan gyorsan az a fránya idő, 
és a négyévnyi mandátum ne szállna el pillanatok alatt. De ha 
nem okoztak csalódást, akkor kérik az újabb megválasztást, és 
négy év múlva már biztos sikerekről fognak tudni beszámolni. 
Nem ragozom tovább, hisz jól ismerjük ezeket a kampányban 
felröppentett lufi kat. Három évtized alatt megszoktuk, hogy a 
legszebb szándékokat is mintha nyaktörő küszöbök zárnák el, 
s mivel a politikus is ember, inkább megtorpan a küszöb előtt, 
reménykedve abban, hogy majd akad valaki, aki végleg eltünteti 
a cselekvést gátló küszöbsort. Eddig még nem tűnt fel egyetlen 
mesebeli fi gura sem, de ha siettetjük, még úgy sem fog betop-
panni. Ez a helyzet most is, ráadásul egy emberi lény kifejlődésé-
hez szükséges idő óta nyomorgat a világjárvány, s akkor épp itt és 
most és mi tegyük meg azt, amit ügyesebbek-gazdagabbak nem 
képesek?! Ezeket természetesen csak magukban vagy szigorúan 
egymás közt mondogatják, közben pedig erősen szorítják sor-
sunk gyeplőjét, amiről hiszik: jogerősen nyomta kezükbe a nép.
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