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KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Számoknak szárnyán
MOLNÁR JUDIT

Aránylag gyorsan megszokták ’9o után a politikusok, hogy minél nagyobb ívben kerüljék ki felszólalásaikban a konkrét tényeket, mert így tudják megúszni azokat a sajtóbeli vagy hallgatósági kérdéseket, amelyekbe akarva-akaratlanul belegabalyodnak, sőt esetleg nagyot bukhatnak. Ám ha számokat mondanak,
lehetőleg minél többet és jó nagyokat, akkor a hallgatóik legföljebb csak a fejüket kapkodják, de kérdezni
nem kérdeznek semmit, mert azt sem tudják, miről is van szó. Ezt az „előadói” taktikát aztán olyannyira
megszokták, hogy kortól, nemtől, pártállástól függetlenül ma már mindannyian vígan használják. Szinte
látni lehet, milyen kellemes biztonságban érzik magukat a szavak szárnyán, s ha lehetne, le sem szállnának az unalmas, hétköznapi valóságba soha. Most, a kormánybuktatás előtt és után is a zűrzavaros
helyzetet a számokba kapaszkodva vészelték át, a bukottak csakúgy, mint a buktatók. Mert mi is lenne
kézenfekvőbb, mint egy számokba elrejtett, jól hangzó ígéret?! Az egésznek az egyetlen szépséghibája,
hogy olyasmit ígérnek, amit már három évtizede folyton hallunk, de annyival maradunk. Vagyis például autósztrádákat. A különböző számok mellett bizonyos esetekben némi ellenfélszidás sem hiányozhat, ezért
aztán rákenik a másik félre, hogy az a hibás a sztrádahiánymiatt. És ugyanez megy fordítva is. Nem tudom,
vannak-e még olyan jóhiszemű emberek, akik föltétel nélkül elhiszik az épp előkapott számokat és az
előkotort vádakat, amivel egymást vagdossák?! Legföljebb a világra épp most szemet nyitó, még tapasztalatlan ifjak vagy a valamelyik félben föltétel nélkül bízó elvakultak. Kíváncsi volnék, hogy közönség nélkül,
amikor régi ismerősökként, netán mint barátok jönnek össze, elhangzik-e bár egyetlen őszinte szó arról,
mennyi minden badarságot összehordtak egymás ellen?! Vagy megpróbálnak-e valami igazságot előkotorni a számokból, összeadva-kivonva, elmélyedve-gondolkodva, vagy ők tudják legjobban, a legszebben
csengő számok mögött nincsen egy csipetnyi igazság sem, amibe fogózhatnának, amiből kiindulhatnának
vagy amihez igazodhatnának. S akkor meg miért?! Valószínűleg legyintenek egyet, és jókedvűen nekilátnak feleleveníteni azokat az időket, amikor még hittek abban, amit mondtak nekik, és épp azért léptek a
politika hímes mezejére, hogy majd nekik is minél többen higgyenek. Vagy talán ők hisznek még ebben?!
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KALENDÁRIUM

A kórházban

Október 18., hétfő
Az évből 291 nap telt el, hátravan
még 74.
A magyar festészet napja

A kórház sebész alorvosát megkérdik,
hogy mi a véleménye a főnökéről.
– Amikor operálni látom, mindig

Névnap: Lukács
Egyéb névnapok: Ambrus, Ambrózia, Jusztin, Jusztusz

Kossuth Lajos jut az eszembe.
– De hiszen, Kossuth nem is tudott

Katolikus naptár: Szent Lukács
evangélista, Szent Jusztusz
Református naptár: Lukács
Unitárius naptár: Lukács
Evangélikus naptár: Lukács,
Ambrus
Zsidó naptár: Hesván hónap
12. napja

A Lukács latin eredetű férfinév, jelentése: Lucania tartományból való
férfi. Lucas Cranach (1472–1553)
német festő volt, a szász festészeti
iskola megalapítója. Arcképeivel és
rézmetszeteivel hírnevet szerzett, a
reformáció idején hazájában „a német festő” titulussal illették.
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operálni.
HOROSZKÓP

– ...? (Poén a rejtvényben.)



Kos

márc. 21. – ápr. 20.

Eseményekbengazdag nap vár Önre. Készüljön arra, hogy kihívásoknak is meg
kell felelnie. Őrizze meg a higgadtságát
minden körülmények között!
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Bika

ápr. 21. – máj. 20.

Nem képes egyensúlyba kerülni önmagával, emiatt alapvető hibákat követ el.
Ítélőképessége sincs a csúcson, ezért a
fontos döntéseket napolja el!
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. október
31-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
NYERŐSZELVÉNY

október
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Cím:
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Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően
most többen is Önhöz fordulnak tanácsokért. Legyen előzékeny, és lehetőleg
senkit se utasítson vissza!
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Rák

jún. 22. – júl. 23.

A mai napon visszatérő problémák sodródnak Ön elé. Fedezze fel, hogy hol csúszott hiba a munkafolyamatokba, és mielőbb küszöbölje ki ezeket!

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Ha teheti, ne módosítson az eredeti célkitűzésein! Cselekedjék mindvégig a megérzése szerint! Hamarosan segítőkre is
talál, így garantált a siker.
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Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Éljen azokkal a lehetőségekkel, amelyek
csupán rövid ideig érvényesek! Mindig
a pillanatnyi helyzet szerint döntsön, viszont ne meggondolatlanul.



Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Bár munkaügyekben sokszor jók a megérzései, ez alkalommal alapozzon a
konkrét érvekre! Vegyen vissza kicsit a
tempóból, és legyen rugalmasabb!



Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Szeretne továbblépni, azonban még nem
körvonalazódtak a tervei. Vegye számításba az eddig elért sikereket, majd ennek függvényében döntsön!

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Alighanem minden jel arra utal, hogy ma
ne fogjon bele új munkálatokba. Végezzen rutinteendőket, és rendszerezze a folyamatban lévő feladatait!



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Hivatásában számos megpróbáltatásnak lesz kitéve. Maradjon kitartó, és ne
hagyja, hogy külső feszültségek megakadályozzák a józan döntésben!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Kiszámíthatatlan a viselkedése, ezért ma
óvakodjék azoktól a szituációktól, ahol
véleményt kell nyilvánítania! Tevékenykedjen csupán a háttérből!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Amennyiben új feladatba kezd, alaposan mérje fel előre a körülményeket,
ugyanis a váratlanul adódó akadályok
komoly fejtörést okozhatnak Önnek.

