
A reneszánsz tudományos forradalmat, valamint művészeti átalakulást, 
megújulást hozó, kulturális mozgalom volt Európa újkori történelmének haj-
nalán. Egyben művelődés- és művészettörténeti korszakot is jelölt. Az irány-
zat kezdetét Itáliában az 1420-as évekre, Európa többi részén pedig a 16. 
századra teszik. A reneszánsz megjelölés azonban csupán a 19. században 
jött létre, és elsősorban az ókori klasszikus szövegek, illetve ismeretek új-
rafelfedezésére utal. Másodsorban ezeknek a szellemi tevékenységeknek 
eredményeként az európai kulturális élet általános újjászületését is jelen-
tette. A történészek a mozgalmat négy periódusra korszakolják: 14. száza-
di előreneszánsz (csak az irodalomban jelenik meg); 15. századi reneszánsz 
(törekvések a tökéletesnek tartott antik művészet színvonalának elérésére); 
16. századi reneszánsz (amely eléri, sőt meghaladja az antikvitás színvona-
lát); 1520–1600 közötti késői reneszánsz / manierizmus (a reneszánsz har-
mónia felbomlása, formanyelvének modorossá válása). Az irányelv elne-
vezése a francia renaissance kifejezésből ered, amely újjászületést jelent.

KALENDÁRIUM

A reneszánsz története

Február 10., szerda
Az évből 41 nap telt el, hátravan 
még 324.

Névnapok: Elvira, Ella
Egyéb névnapok: Elli, Gabriella, 
Palmer, Pál, Pável, Pósa, Viliam, 
Vilmos

Katolikus naptár: Szent Elvira, 
Szent Skolasztika
Református naptár: Elvira
Unitárius naptár: Gabriella, Elvira
Evangélikus naptár: Elvira
Zsidó naptár: Svát hónap 
28. napja

Az Elvira női név származása vitás: 
egyes vélemények szerint a nyugati 
gót Alah-wara névből jött létre, mások 
pedig a spanyol (fenséges jelentésű) 
Elmira személynévből eredeztetik.
Az Ella női név az -ella végződésű 
magyar személynevek (például Petro-
nella, Gabriella) önállósult beceneve, 
illetve több név önálló német rövidü-
lése (Eleonóra, Erla, Elfrida, Heléna 
stb.). Ella Fitzgerald (1917–1996) af-
roamerikai jazzénekesnő volt, akit pá-
lyafutása során tizennégy alkalommal 
jutalmaztak Grammy-díjjal; szakmá-
jában minden idők egyik legkiemelke-
dőbb személyiségének számít.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Hullámzó a kedélyállapota, így gyakran 
igazságtalanul megbántja a társait.  Le-
hetőleg kerülje el a társaságot, engedje 
át másoknak a vezető szerepet!

Munkahelyén szinte minden gond nél-
kül képes leküzdeni az akadályokat. Ki-
egyensúlyozottsága közkedveltté teszi a 
környezetében élők körében.

A sietség ezúttal nem vezet eredmény-
hez, ezért őrizze meg a nyugalmát, és le-
gyen megfontolt a tevékenységei során! 
Figyeljen oda a részletekre is!

Úgy tűnik, az Önben felgyülemlett fe-
szültség végre oldódni látszik. Ezúttal 
olyan lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, 
melyek új pályára állítják az életét.

Bár hivatásában szép sikereket könyvel 
el, a magánéletében nem zajlanak súrló-
dásmentesen a dolgok. Maradjon rugal-
mas, és ne fokozza a vitákat!

Meglepetésekre készülhet, ami azzal is 
jár, hogy néhány tervét kénytelen lesz fél-
retenni. A helyes döntések meghozatalá-
hoz most rögtönöznie kell.

Kizárólag olyan döntéseket hozzon, ame-
lyek biztos tényeken alapulnak! Ameny-
nyiben idejéből futja, támogassa azokat, 
akik segítségre szorulnak!

Növelje munkája hatékonyságát, és dol-
gozzék ki új módszereket! Csakis a tenni-
valóira összpontosítson, és ne kevered-
jék bele mások magánügyeibe!

Szétszórtan viselkedik, ezért hajlamos 
előtérbe helyezni a saját érdekeit. Ha le-
het, változtasson az álláspontján, mi-
előtt bonyodalmakba keveredne!

A mai napon főleg az intuíciói irányítják 
a tetteit. Ha csapatmunka vár Önre, ez 
akár előnyére is válhat. Bármit is tesz, 
maradjon a realitások talaján!

Ma olyan döntéseket hoz, amelyek kö-
zelebb viszik a céljaihoz. Azonban ne le-
gyen könnyelmű, mert az elsietett lépé-
sek megbosszulhatják magukat!

Kissé magasra tette a mércét saját magá-
val szemben, ezért jobban tenné, ha visz-
szavenne a tempóból, és rendszerezné a 
betervezett munkálatait.

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.

SZERVI DISZKRIMINÁCIÓ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
4° / 9°

Kolozsvár
7° / 9°

Marosvásárhely
9° / 1 1°

Nagyvárad
8° / 10°

Sepsiszentgyörgy
6° / 1 1°

Szatmárnémeti
5° / 8°

Temesvár
9° / 1 1°

Szolgáltatás2021. február 10.
szerda10

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

február
10/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két férfi beszélget:
– Képzeld, az anyósomat bíróság elé 
állítják szemérem elleni vétség miatt.
– Nem mondod komolyan!? Hát mit 
csinált?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Képzeld...

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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Szavak a számok szárnyán

Amikor államelnöki segédlettel kierőltették a választást, a töb-
bé-kevésbé logikusan gondolkodók azt hihették, hogy végre 
valahára megszületett a továbblépést segítő kormányzási ötlet, 
és azért olyan sürgős a szavazás, mert abszolút törvényes ke-
retek között akarják beinteni az előrehaladás kezdő lépteit. Az 
eltelt három évtized alatt a koalíciós kormányzási forma ismételt 
csődje ellenére újból barkácsolásra adták a fejüket azért, hogy 
megragadhassák a kormányrudat. Újfent beugrott a gazdasá-
got-közéletet felélesztő ötlet gyanúja, de immár közel két hónap-
ja ugyanúgy toporgunk a latyakban, mint amikor még csak ideig-
lenes, az össznépi rábólintásra váró kormány voltak. Egyértelmű 
rábólintás ugyanis nem volt, s ezen már nem érdemes elmélked-
nünk, majd talán az elkövetkezendő négy év vége felé, az újabb 
remények ébredezése közepette. De látjuk, érezzük saját bőrün-
kön, hogy megváltó ötletekről szó sem lehetett, és már a tehe-
tetlenséget a vírusra áthárítás ideje is lejárt, megunt lemez: ha 
erőltetnék, akkor esetleg közröhejbe fulladna a kísérlet. Marad 
az üres szavak áradata, amire már szintén nem sokan fi gyelnek. 
Az előző, pártelnök-kormányfő szónoklataihoz képest a mostani 
miniszterelnök szavai némiképp technicizálódtak, ugyanis nem 
a maguk szerény csóróságában jelennek meg, várva, hátha a 
hallgatóság csak elkap ezt-azt belőlük, hanem számok szárnyán 
röpködnek szanaszét. Nem csoda, hisz a jelenlegi miniszterel-
nököt, amikor az előző kormány pénzügyi tárcája élére került, 
párt- és kormánybeli főnöke azzal ajánlotta az emberek fi gyel-
mébe, hogy egy született pénzügyi géniuszt láthatnak maguk 
előtt. A zsenialitásnak nem sikerült előbújnia, valószínűleg azért 
lett ez az „előléptetési” huszárvágás, hátha így sikerülne. Jó-jó, 
de mikor?! Mert egyelőre csak a különböző számok emlegetése 
jut azoknak, akik megpróbálnak valamit kihámozni belőlük, csak 
épp sosem sikerül. A számok ugyan szépen szárnyalnak, ám 
konkrét gazdasági-társadalmi lecsapódásuk nincs. Nem is lehet, 
hisz a ránk terpeszkedett béka ülepe alól semmi nem látszik ki 
a gazdaságból, ahhoz viszont nem kell a pénzügyi zsenialitás, 
hogy lássa: a folytonos kölcsönökből moccanni legföljebb a tel-
jes csőd irányába lehet. Egyelőre nem gondolnak erre, ki tudja, 
miféle csodában reménykedve. A csoda természetének lényege 
viszont, hogy csak ott jelenik meg, ahol tesznek is valamit érette!
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