
Bár a különböző társadalmakban mind másképpen értelmezték a jóslást, azon-
ban eme fejlett és kifinomult jóslásrendszerek nagyban hozzájárultak az embe-
riség kultúrájának fejlődéséhez. A rendszereket általában szájhagyomány út-
ján terjesztették el egymás között. Sok kultúrában, beleértve a kínait, a maját, a 
mezopotámiait és az indiait, az égboltot nagy tisztelettel vették körül, legyenek 
azok a bolygók, a csillagok vagy más égitestek, és néhány jelet jóslaterejűnek 
is tekintettek. Mások különös figyelmet szenteltek a környezetüknek, a hegyek-
nek, folyóknak vagy akár az állatok reakcióinak, vándorlásainak. Az afrikaiak 
például különböző csontokat használtak a jóslásrituáléikhoz több évszázadon 
át. A kínai taoisták a kagylók üzenetéből olvastak, mely hexagrammákat még 
I. Csing hagyta  rájuk. A vikingek a Rúna-kövekből jósoltak, az ókori román sá-
mánok az állattetemek beleiből olvasták a jövő üzenetét, melyek különböző 
formában tárultak eléjük. Más kultúrákban a belső hangra figyeltek, mint pél-
dául az ausztráliaiak, akik álmukban látták meg a jóslatot, vagy halluciná-
ciót előidéző növényeket fogyasztottak, mint a mazatec indiánok Mexikóban.

KALENDÁRIUM

A jóslások története

Február 18., csütörtök
Az évből 49 nap telt el, hátravan 
még 316.

Névnapok: Bernadett, Konrád
Egyéb névnapok: Bolivár, Ellák, Fla-
vián, Fláviusz, Konrád, Konstancia, 
Leó, Simeon, Simon, Szilvánusz

Katolikus naptár: Szent Bernadett, 
Szent Simon
Református naptár: Bernadett
Unitárius naptár: Ellák, Konrád
Evangélikus naptár: Bernadett, 
Konrád
Zsidó naptár: Ádár hónap 6. napja

A Bernadett a német gyökerű Ber-
nát férfi név francia megfelelőjének 
női párja, elemeinek jelentése: erős 
medve. Bernadette Peters ismert 
amerikai színésznő, aki az 1970-es 
évek végén nyerte el népszerűségét. 
A Filléreső című romantikus drámá-
ban nyújtott teljesítményéért 1982-
ben Aranyglóbusz díjjal jutalmazták; 
emellett további két alkalommal je-
lölték Golden Globe-ra.
A Konrád germán eredetű férfi név a 
Kuonrat magyar változata, elemeinek 
jelentése: merész és tanács. A korai 
középkorban négy császár viselte ezt a 
nevet. Önállósult formái: Kunó, Kurt.

Sofía Vergara
Az Aranyglóbusz díjra jelölt kolum-
biai színésznő, televíziós szemé-
lyiség és modell Barranquil-
lában jött világra 1972. 
július 10-én. Tizenhét 
éves korában fedezte 
fel őt egy reklámügy-
nök, aztán egy neves 
üdítőital reklámar-
ca lett. Később spa-
nyol–angol iskolába 
járt, hogy elsajátítsa 
az angol nyelvet, az-
tán egy főiskolán fog-
orvosnak tanult, viszont 
három év után abbahagyta. 
Tizennyolc éves korában férj-
hez ment a fi atalkori szerelméhez, 
Joe Gonzalezhez, akitől egy fi a született 
(Manolo). Néhány év múlva elvált, és gyermekével együtt Los Angelesbe költözött. 
Színésznőként az igazi áttörést a Modern család című vígjátéksorozat hozta neki 
2009-ben, amelyben egy zajos latin anyukát játszik. Alakításáért négyszer jelölték 

Aranyglóbusz, illetve Emmy-díjra. A fontosabb fi lm-
jei közé sorolható még a Flúgos járat (2004), Rabol-
juk ki Mick Jaggert! (2007), Madea börtönbe megy 
(2009), Hupikék törpikék (2011), A dilis trió (2012), 
Bérgavallér (2013), Csábítunk és védünk (2015), 
Becstelenek (2018) és Stano (2019). 2014-ben meg-
ismerte Joe Manganiello fi lmszínész-producert, 
akivel 2015-ben összeházasodott. Színészi karrier-
je mellett ékszereket tervez a Kay Jewelers cégnek. 

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Legyen türelmes és egyszerre csak egy 
munkával foglalkozzék! Csak így lesz ké-
pes felmérni a buktatókat, és elkerülni 
az esetleges bosszúságokat.

Ne töltsön túl sok időt ábrándozással, in-
kább figyeljen a jelenre, illetve az aktuá-
lis tennivalókra! Őrizze meg a kiegyensú-
lyozottságát, higgadtságát!

Felszínre kerülnek a rejtett képességei, 
amelyek kihasználatlanul lapultak Ön-
ben. Ezúttal még önmagát is meglepi az-
zal, hogy miket képes elérni.

Hivatásában ma olyan nehézségek vár-
nak Önre, amelyek első ránézésre megri-
asztják. Ne a kibúvókat keresse, hanem 
a megoldásokra fókuszáljon!

Válságos a lelkiállapota, szüksége len-
ne, hogy az önbizalmát megerősítse. Ha 
erre egyedül képtelen, kérjen tanácsot a 
családtagoktól, barátoktól!

Feszült hangulat uralkodik Ön körül, 
ezért lehetőleg halassza el azokat a fel-
adatokat, melyekhez összpontosítás 
vagy a társai segítsége szükséges!

Maradjon nyitott mindenkivel, és helyez-
ze kicsit háttérbe a saját érdekeit! Bár 
átmenetileg távol kerül a céljaitól, így is 
lesz része sikerélményekben.

Komoly buktatók rejtőznek a mai tevé-
kenységei mögött. Mielőtt bármilyen 
döntést hoz, hallgassa meg kollégái ja-
vaslatait, majd alaposan mérlegeljen!

Remek ötletekkel áll elő, a megérzései 
pedig eredményesnek bizonyulnak. Kö-
vesse az ösztöneit, így majd mindenre 
ideális megoldásokat találhat!

Kiváló formában van, gyorsan túlteszi 
magát a rutintennivalókon. Keressen 
olyan elfoglaltságokat, amelyek új per-
spektívákat nyithatnak meg Ön előtt!

Optimista napra készülhet, terveit most 
zökkenőmentesen véghez viheti. Ha a 
környezetében vitás szituáció alakul ki, 
próbáljon meg békebíró lenni!

Rossz hangulata miatt kerülik az Ön tár-
saságát. Ha nem tud önfegyelmet gyako-
rolni, kénytelen lesz egyedül megbirkózni 
a hivatásbeli feladataival.

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.

TUSA 2021  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–3° / 2°

Kolozsvár
–3° / 3°

Marosvásárhely
1° / 2°

Nagyvárad
2° / 7°

Sepsiszentgyörgy
–2° / 1°

Szatmárnémeti
–2° / 4°

Temesvár
4° / 9°

 » A Modern család 
című komédiasoro-
zatban nyújtott kivá-
ló alakításáért négy 
alkalommal jelölték 
Aranyglóbusz, illet-
ve Emmy-díjra. 

Szolgáltatás2021. február 18.
csütörtök10

A tábornok így szól a sorkatonákhoz:
– Bármilyen kéréssel fordulhattok hoz-
zám, mintha csak az apátok volnék.
Az egyik újonc megszólal:
– Akkor rögvest kérek egy százast meg 
a kocsikulcsokat.

Egy hajléktalan lopás miatt áll a bíróság 
előtt. A bíró megkérdi tőle:
– Nos, mi is a maga foglalkozása?
– Munkaadó vagyok.
– És mégis kinek ad maga munkát?!
– Hát például Önnek, tisztelt bíró úr.

VICC

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

február
18/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Ejnye, hát milyen pincér maga? – 

bosszankodik a vendéglős. – Már 

megint eltört egy pezsgőspoharat. Re-

mélem ez volt az utolsó!

– ... (Poén a rejtvényben.)

Ejnye!

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
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