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Szolgáltatás

2021. április 7.
szerda

KÖZTERÜLET

Szemétterror
MOLNÁR
JUDIT

Hazai jellegzetességnek is nevezhetném azt a régóta meglévő elvet, miszerint ha valami gördülékenyen működik, azt el kell rontani. Ha lehet, azonnal. Így történik ez most Nagyváradon, a „szemétreform” kapcsán. Hosszú évek óta jól bejáratottan ment a
heti szemétszállítás, a hét napjaira beosztva a város utcáit, nem
változtatták a kerületekben megszokott „szemétnapokat”, majd
amikor körülbelül két éve beindult az újrahasznosítható, úgynevezett ökoszemét kéthetenkénti begyűjtése, azzal sem volt
semmi fennakadás. Ezt az akciót is elosztották napokra, és az
esedékes nap előtti estén telefonüzenetben értesítették az érintetteket, természetesen, akinek megvolt a telefonszáma, hogy
ne feledjék kitenni a zsákot. Nálunk csütörtökönként vitték a szemetet, és kéthetente pénteken az újrahasznosítható hulladékkal
teli sárga zsákot. Egyszerű, de nagyszerű, ahogy a népi bölcsesség tartja. Csakhogy valószínűleg az irodistáknak unalmassá
vált ez a pontos szolgáltatás, sehol semmi panaszbeadvány,
ordítozás, cirkuszolás, semmi öröme a lázas semmittevéssel eltelő munkaóráknak. S még valami kis haszna sincs az egésznek.
Hogy az emberek megelégedettek?! És az meg kit érdekel?! De
megszületett az ötlet: összekutyulni mindent! Szépen kiötölték a
három szemétféle szigorú elkülönítését, ami egyébként a fejlett
világban már régóta nagyon jól működik, kidolgozták a megvalósíthatóságot, ami már nem volt olyan könnyű, és azért tologatták
hónapról hónapra a kezdést. Jelenleg ott tartunk, hogy április
1-jén beindul. Csakhogy a legtöbb lakónegyedbeli társulás nem
hajlandó aláírni a szerződést, egyrészt mert túlbonyolított a megfogalmazás, másrészt pedig rengeteg a fenyegetés. Mi aláírtuk
a szerződést, meg is érkezett a barna és a fekete kuka, meg egy
újabb köteg a már megszokottal sárga zsákból. A meglepően pofás kukák láttán elolvastam a fedelükön domboruló „kukaazonosítókat” és megdöbbenve láttam, hogy osztrák termék. Hoppá!
Akkor ez valaki(k)nek jó nagy üzletet jelent! Az eddig használtak
túlságosan tartósnak bizonyulhattak, vagy talán más oka van a
váltásnak, tény, hogy a játék nem kispályás. És a fenyegetésekre
sem lehet csupán legyinteni, mert ki tudja, mi történik, ha például a bioszemétbe véletlenül becsúszik egy papír vagy műanyag
zacskó?! A legnagyobb gondunk, hogy az életbiztosításunkban nem szerepel a szemétterror következményeinek orvoslása!

HOROSZKÓP

KALENDÁRIUM
Április 7., szerda
Az évből 97 nap telt el, hátravan
még 268.

Névnapok: Herman, Armand
Egyéb névnapok: Ármin, Árpád,
József, Kreola, Lívia, Lotár, Mária,
Orsolya
Katolikus naptár: Szent Herman,
De la Salle Szent János
Református naptár: Herman
Unitárius naptár: Lívia
Evangélikus naptár: Herman
Zsidó naptár: Niszán hónap
25. napja

A Herman germán gyökerű férfinév, jelentése hadi férfi. A név rosszemlékű viselője Hermann Göring
(1893–1946) német katonai vezető
volt, a Harmadik Birodalom Hitler
utáni második embere. Többek közt
közreműködött a Gestapo, illetve az
első koncentrációs táborok felállításában. A nürnbergi nemzetközi
katonai bíróság halálra ítélte, de a
végrehajtás előtt ciánkapszulával
öngyilkos lett.
Az Armand férfi név a Hermann
személynév francia alakváltozatából önállósult. Női formái: Armanda, Armandina.

%&'(.
,
 Kos márc. 21. – ápr. 20.
Sok zavaró tényező gátolja abban, hogy
nyugodtan végezze a munkáját. Minden
erejét össze kell szednie ahhoz, hogy
eredményesen zárja a napot.
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Az egészség világnapja
Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization / WHO) 1948.
április 7-én kezdte meg működését a svájci Genfben az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szakosított intézményeként. A szervezet elsődleges
célja: világszintű iránymutatás az egészségügy területén, valamint az ezzel
kapcsolatos munkák összehangolása. A WHO megalakulásának emlékére 1995-ben április 7-ét az egészség világnapjának jelölték, amit mindmáig minden esztendőben megünnepelnek. Az elmúlt évek során a mozgalom
képviselői ezen a napon nagyszabású rendezvényeket szerveztek világszerte különböző tematikákkal; így például górcső alá került: a közúti biztonság (2004), a kórházak korszerűsítése (2009), az élelmiszer-biztonság
(2015), a cukorbetegség (2016), a depresszió (2017). Idén a világnap témája
a globális egészségi ellátás biztosítása. A WHO-nak jelenleg közel 3500 alkalmazottja van, az irányító testülete (194 tagállamból álló közgyűlés) pedig évente ülésezik; döntéseit és politikáját az úgynevezett végrehajtó testület valósítja
meg, amely kormányok által kinevezett 32 egészségügyi szakemberből áll.

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

SZÖVEG NÉLKÜL

Kinyílik a rendelő ajtaja, kilép az orvos, és
látja, hogy a városban egy fiatal pár üldögél. A nő feláll, és elindul befelé:
– Jöjjön maga is! – mosolyog az orvos barátságosan a férfira.
Az orvos a rendelőben felszólítja a nőt,
hogy vetkőzzön le, majd tetőtől talpig
megvizsgálja. Végül a férfihoz fordul, és
megkérdi:
– Mindig ilyen zavartan viselkedik a hölgy?
– ... (Poén a rejtvényben.)
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jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Tele van lendülettel, és nem hátrál meg
az akadályok láttán. Tartsa magát az elképzeléseihez, ne engedje, hogy bármi is
hátrányba szorítsa a terveit!
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Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Bár nagyratörő tervek fogalmazódnak
meg Önben, ma jobban tenné, ha a realitások talaján maradna, és a lehetőségeihez mérten tevékenykedne.



Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Rendezze a gondolatait, és keresse meg
az elmúlt időben megélt kudarcok okait!
Vonja le a tanulságokat, mert csupán így
lesz képes a továbblépésre!
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Kolozsvár
1° / 5°
Marosvásárhely
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Sepsiszentgyörgy
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Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Hivatásában remek eredményeket érhet
el, amennyibe időben cselekszik. Maradjon leleményes, vegye észre és használja
ki az előnyös helyzeteket!

IDŐJÁRÁS

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy
kell beírnunk a hiányzó számokat,
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 9-ig
minden egyes szám, illetve a 9 kis
négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.

április
7/1

Rák

A mai napon hajlamos a könnyelműségre, ezért jól gondolja át a lépéseit, mert
könnyedén olyan utakra tévedhet, ahonnan nehéz lesz visszatalálni.

SUDOKU

NYERŐSZELVÉNY

máj. 21. – jún. 21.

A felesleges energiáit kösse le valamilyen
elfoglaltsággal, ne hagyja, hogy ez belső
feszültséggé alakuljon át! Engedjen szabad utat a fantáziájának!
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. április
18-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

Ikrek

Ez alkalommal reálisan mérlegelheti a lehetőségeit. Bár a pillanatnyi siker nem
biztos, hogy tartós lesz, de a kitartása
végül meghozza az eredményt.



Orvosnál

ápr. 21. – máj. 20.

Mindenhez felelőtlenül áll hozzá, ami negatív fejleményeket eredményez. Változtasson a hozzáállásán, ha nem akarja,
hogy elfajuljanak a dolgok!
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KISLEXIKON

Bika

Szatmárnémeti
2° / 8°
Temesvár
4° / 9°



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Végre fellélegezhet, komoly teher kerül
le a válláról. Ezt annak köszönheti, hogy
képes jól megszervezni a munkáit, illetve
rendszerezni a feladatokat.



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Higgyen önmagában, és ne a társaitól
várja az erősítést! Habár rengeteg buktatóval fog találkozni, kitartással meg tudja valósítani az elképzeléseit.



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Minden körülmény adott, hogy új vállalkozásokba kezdjen. Ez alkalommal bátran kockáztathat, optimizmusa átsegíti
majd Önt a nehéz helyzeteken.

