
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) egy 1945-ben létrehozott washingtoni székhe-
lyű szervezet, amely jelenleg 189 tagországot számlál. A Bretton Woods-i kon-
ferencia határozatai alapján megalakult testület 1947-ben kezdte meg műkö-
dését. A nemzetközi monetáris rendszer központi intézményét a nemzetközi 
pénzügyi együttműködés és az árfolyam-stabilitás elősegítése, a gazdasági nö-
vekedés fokozása és a magas szintű foglalkoztatás megteremtése céljából ala-
pították, illetve azon megfontolásból, hogy időleges pénzügyi segítséget nyújt-
son fizetési mérleggel kapcsolatos problémákkal küzdő tagországainak. A ta-
gok meghatározott kvóta (gazdasági súlyuk) szerint járulnak hozzá az alaphoz, 
és a szervezettől kölcsönöket vehetnek fel adósságaik törlesztéséhez. Az IMF 
vezérigazgatói hagyományosan európaiak, a Világbank elnökét pedig jellemző-
en az Amerikai Egyesült Államok adja. Legfőbb döntéshozó szerve a Kormány-
zótanács, melynek a tagállamok által kinevezett kormányzók és helyetteseik 
(általában az országok pénzügyminiszterei vagy központi bankjaik elnökei) 
a tagjai. Üléseit évente egy alkalommal tartja a Világbank-csoporttal közösen.

KALENDÁRIUM

A Nemzetközi Valutaalap története

Július 28., szerda
Az évből 209 nap telt el, hátravan 
még 156.
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Alina, Bars, Botond, Győző. Irén, Leó, 
Salamon, Szeréna, Viktor

Katolikus naptár: Szent Ince, 
Szabolcs, Győző
Református naptár: Szabolcs
Unitárius naptár: Ince
Evangélikus naptár: Szabolcs, 
Ince
Zsidó naptár: Áv hónap 19. napja

A Szabolcs régi magyar férfi név, me-
lyet az úgynevezett szavában bölcs 
kifejezésből származtatják; más felté-
telezések szerint a coboly szláv szóból 
jött létre. Korábban Szabócs formában 
is előfordult. Anonymus krónikái sze-
rint ezt a nevet a honfoglaló magyar 
vezérek egyike viselt, akit Árpád ve-
zér Tas és Töhötöm vezérekkel együtt 
Mén-Marót fejedelem leverésére elő-
reküldött. Átkelve a Tiszán földvárat 
épített, amelyet magáról nevezett el.
Az Ince férfi név a latin származású 
Innocentius személynévből ered, je-
lentése: ártatlan, senkinek se ártó. Női 
párja: Innocencia.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Nehezen találja azt az utat, mellyel elke-
rülhetné az esetleges akadályokat. Köze-
lítse meg a problémát más szemszögből, 
csak így juthat eredményre!

Kényes helyzetbe kerül, választania kell 
néhány felkínált feltétel közül. Ne hárítsa 
másra a döntéshozatal felelősségét, tá-
maszkodjon az intuíciójára!

Kissé könnyelműen cselekszik, emiatt 
vakmerő lépéseket tesz. Rengeteg bosz-
szúságot előzhet meg, ha ezúttal csupán 
a háttérből tevékenykedik.

Bár az elmúlt időben nem minden ala-
kult a tervei szerint, még nem veszett el 
az optimizmusa. Ha sikereket akar, ak-
kor dolgozzék ki új módszereket!

A mai napon kénytelen újszerű módsze-
rekhez folyamodni. Bárhogyan is alakul-
nak a munkálatai, ne adja fel az elveit, és 
álljon ki a döntései mellett!

Előrelépést tehet bizonyos kérdések-
ben, ha kellően céltudatos. Ne próbálja 
felgyorsítani a folyamatokat, ugyanis az 
most nem vezet eredményekhez!

Teljesítményét ma főként a célszerűség 
jellemzi. Arra azonban ügyeljen, hogy 
többet ne vállaljon, mint amennyit az 
ideje és az ereje megengedne!

Kizárólag könnyen végrehajtható teen-
dőkkel foglalkozzon, a képességeit meg-
haladó komplexebb munkákat bízza az 
Önnél tapasztaltabb társaira!

Bár kézben tartja a teendők irányítását, 
mindig mérlegelje a lehetőségeit, mivel 
bizonyos munkafázisok komoly buktató-
kat is rejthetnek magukban!

Sok türelemre és kitartásra lesz szüksé-
ge a tervei megvalósításához. A megpró-
báltatások ellenére őrizze meg az opti-
mizmusát és a jó kedélyét!

Hamarosan pontot tehet azon ügyei vé-
gére, amelyek rengeteg energiáját emész-
tették fel. Az elért sikerek erőt adnak 
majd önnek a folytatáshoz.

A munkahelyi körülmények csak rövid-
távra engedik Önt tervezni, ezért ha le-
het, maradjon megfontolt, a döntéseit 
pedig körültekintően hozza meg!

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.

DELTA VARIÁNS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
23° / 27°

Kolozsvár
26° / 31°

Marosvásárhely
24° / 31°

Nagyvárad
29° / 32°

Sepsiszentgyörgy
26° / 29°

Szatmárnémeti
26° / 32°

Temesvár
29° / 34°

Szolgáltatás2021. július 28.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. augusz-
tus 8-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
28/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az öreg vadász meséli az unokájának:
– A sivatag szélén hirtelen feltűnt egy nagy 
hím oroszlán. Puska nem volt nálam, csak 
a késem. Hát rávetettem magam a vadál-
latra, és szerencsém volt: néhány percen 
belül levágtam a bestia lábait, még a far-
kát is lenyisszantottam.
– Miért nem vágtad le a fejét?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Vadászkaland

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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A jókívánság
természetrajza

Az egyre általánosabbá váló frászbuk-kultúra egy vadhajtással 
is „megajándékozta” a közösségi életet igénylő és intenzíven 
megélő sokaságot: a jókívánság-rendeléssel. S hogy miért beszé-
lek vadhajtásról?! Mert az igazi, lényegi jókívánság személyes, 
spontán, de mindenekelőtt őszinte érzelemmel telített. Amikor 
először ugrott elém egy ilyen jókívánságra utasító parancsféle, 
ugyanazt éreztem, mint a 9o-es évek elején az egész várost elön-
tő kéregető sereg iránt, amely egyszerű durvasággal adakozásra 
szólított fel. Úgy sikerült megszabadulnom, hogy kihasználtam 
egy pillanatnyi ötletemet, vagyis ha a ruhám ujját rángatva kérték 
tőlem az egylejes „adományt”, megálltam, mire ők is elhallgattak, 
gondolván, hogy többet kellett volna kérniük, mert lám, milyen jó 
szívű bolondnak tűnök, szóval ez után a röpke hatásszünet után 
nagyon nyugodtan csak annyit mondtam: adj inkább te énnekem 
két lejt! Akármire, de erre nem vártak, s amikor felocsúdtak, gyor-
san faképnél is hagytak. Azt hiszem, nagyon veszedelmes őrült 
képévé változott az adakozni képes bolondságom és félelmük-
ben hagytak ott gyorsan, nehogy leszúrjam vagy agyonüssem 
őket. Mert az ő gondolkodásuk szerint az, aki szerény összegű 
kérelmükre kétszer annyit követelve felel, az bármire képes le-
het. Tény, hogy nagyon gyorsan sikerült leráznom őket magam-
ról, s a folytonos kéregetés is lecsökkent, valószínűleg mások 
hasonlóan jó ötleteik miatt. Na de a jókívánságokat kéregetők-
kel, illetve parancsolóan felszólítókkal szemben hasonló mód-
szer nem jön be, ugyanis ha egyetlen szóval válaszolok, akkor az 
esetleg olyan szitokáradatot, gyalázatot indíthat el, amitől hosz-
szú időn át nem tudnék megszabadulni. Végeredményben mit 
is lehet válaszolni annak, aki például feltesz egy idős férfi  vagy 
női képet és alá írja, hogy kívánjak már neki hosszú életet, mert 
nincs, aki felköszöntse. Vagy ugyanilyen szöveggel egy súlyos 
testi rendellenességgel született gyerekre vonják – kötelesség-
szerűen – a fi gyelmemet, a legrémesebb pedig az egyes szám 
első személyben kimondott jókívánság-könyörgés. Nem tudom, 
másoknak mi a véleményük, de belőlem épp a jókívánság ter-
mészetrajzának ismerete miatt, nagyon negatív reakciót vált ki 
ez az egész. Emiatt akár el is keseredhetnék, hogy lám, milyen 
kutyalélek vagyok, de nem teszem, hisz mások sem tolonganak 
a kiadott parancs nyomán jókat kívánni. S ez megnyugtat.
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