
A legelső kávéházak az 1550-es évek során nyíltak meg Isztambulban, számuk 
pedig hamar megnőtt. A kávéházakba főleg azért jártak a férfiak, hogy a kávé-
ivás ürügyén kiszabaduljanak zárt világukból, társaságra leljenek, szórakoz-
hassanak és beszélgethessenek. Habár a szultánok rendeletekkel többször is 
megpróbálták a kávéházakat megszüntetni, de végül elvetették a tiltási rende-
leteket, ugyanis a hatalomnak nem állt érdekében lemondani a kávéra kirótt 
illetékekről és vámról. Európába a 17. században érkezett a kávézás szokása, 
az első európai kávézó pedig Velencében nyílt meg La Bottega del Caffé néven 
1624-ben. Hamarosan elterjedt Angliában, Franciaországban, Hollandiában és 
Németországban, kicsit később pedig megjelent a kelet-európai országokban 
is. Az első magyar kávézót egy rác mester, Cavesieder Blasius nyitotta 1714-ben 
Pesten. Idővel a kávéházi élet a képzőművészeknek is gyakran szolgált témájá-
ul. Ennek kapcsán olyan festmények készültek, mint például Mihail Fjodorovics 
Larionov: Szabadtéri kávéház; Henri Toulouse-Lautrec: A kávéházban; A sápkó-
rós pénztárosnő; Boileau úr a kávéházban; Vincent van Gogh: Éjszakai kávéház.
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A Liliána női név az angol szárma-
zású Lilian továbbképzése, jelentése 
ismeretlen. Rokon neve: Lili. Muráti 
Lili (1912–2003) nagyváradi születésű 
színművésznő volt, az 1930-as évek 
egyik sztárja, aki a színházi szerepei 
mellett 45 fi lmben is játszott.
Az Olga női név a germán gyökerű 
Helga orosz formája, jelentése: bol-
dog, egészséges. Máté Olga (1878–
1961) magyar fényképész, fotóművész 
volt, aki a 20. század elején a korszerű 
portréfotózás egyik kiemelkedő ki-
válóságává vált. Leghíresebb munkái 
között szerepel például Babits Mihály 
és Kaffk  a Margit arcképe.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Céltudatosan vizsgálja az Ön előtt nyit-
va álló lehetőségeket! Lehetőleg azt az 
irányvonalat válassza, amiről úgy érzi, 
mindenki számára elfogadható!

Tele van energiával, képes túllépni a 
gyengeségein. Lehetőséget kap arra is, 
hogy bebizonyítsa az adottságait. Ké-
sőbb ebből haszna származhat.

Őrizze meg a nyugalmát, bármilyen kilá-
tástalannak tűnő szituációba kerül! Pró-
báljon józan ésszel dönteni, és ne hagyja 
magát befolyásolni senkitől!

Őrizze meg a nyugalmát akkor is, ha az 
események nem úgy alakulnak, ahogy 
azt Ön eltervezte! Most úgysem tudna 
változtatni a körülményeken.

Hivatásában nehézségek merülnek fel, 
de amint pozitív hozzáállást mutat a dol-
gokhoz, könnyen megtalálja a kiutat. 
Személyes ügyeit kicsit mellőze!

Bizonyos hivatásbeli ügyei már nem tűr-
nek halasztást, ezért próbáljon új megol-
dásokat találni! Most nincs mit veszíte-
nie, így kockázatot is vállalhat.

Terveivel kiválóan halad, szinte minden 
nehézséget hamar elhárít. Hogyha valaki 
felajánlja Önnek a támogatását, semmi-
képp ne utasítsa vissza!

Nem erőfeszítés nélkül, de könnyen telje-
sítheti a céljait, ha kihasználja az adott-
ságait. Legyen szemfüles, és ne szalasz-
sza el a kedvező helyzeteket!

Elemezze ki a mai eseményeket, és mér-
legelje a helyzetét! Fedezze fel az elköve-
tett hibákat, szükség esetén pedig kon-
zultáljon a tapasztalt társaival!

Bonyolult nap vár Önre, elképzelései 
akadályba ütköznek, vagy zsákutcába 
vezetnek. Ma ne hozzon döntéseket, és 
csak a háttérből tevékenykedjék!

Olyan gondok rendeződnek az életében, 
amik fejtörést okoztak az elmúlt időszak-
ban. Mindez azt is lehetővé teszi, hogy 
nyitottá váljon új dolgokra.

Remek érzékkel kommunikál a környeze-
tében élőkkel. Amennyiben képes meg-
tartani ezt a magatartást, sikeresen ér-
vényre juttathatja az érdekeit.

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.

ÖNCENZÚRA  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
18° / 21°

Kolozsvár
19° / 23°

Marosvásárhely
18° / 23°

Nagyvárad
20° / 23°

Sepsiszentgyörgy
18° / 22°

Szatmárnémeti
21° / 23°

Temesvár
24° / 26°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. augusz-
tus 9-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
27/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Szervusz, igazgató úr! – köszönti a ta-

karítónő a munkanap kezdetén a dirit.

– Bocsánat, de mióta tegeződünk?!

– Hát, akik együtt alszanak, azok tege-

ződni szoktak.

– No, de mi nem aludtunk együtt!

– Dehogynem... (Poén a rejtvényben.)

Bocsánat, de...

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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Egy kis szemét

Filmekben látott mesterkélt, magakellető mozdulatokkal köze-
ledik egy húsz év körüli lány a buszmegállóhoz. Kezében papír-
poharat szorongat, benne kávé a szemközti bolt automatájából. 
Leül, és ráérősen hörpölget. De hamar elfogy. Még tartja egy 
kicsit a kezében, aztán leteszi maga mellé a padra. Jóhiszemű-
en azt gondolom, majd ha megérkezik a buszunk, bedobja a 
megálló falán kívüli szemetesbe. Feltűnik a busz, közeledik, a 
jelek szerint a lány már el is felejtette a kávéspoharat. Erős kész-
tetést érzek, hogy megmutassam, hol a szemetes, ha esetleg 
nem vette volna észre. Aztán lebeszélem magam, ne szokjam 
meg a házsártos, mindenkit fi gyelmeztető csoroszlyatempókat. 
A busz megjön, felszállunk, a pohár a padon marad. Véletlenül 
két nappal azután történt, miután bemutatták a torkolat felé 
igyekvő, Tiszán érkező tömérdek hulladékot. Mert sétálás köz-
ben könnyebb az épp kiürült üdítőspalackot a folyóba dobni, 
mint esetleg eggyel több lépést tenni a szemetesig. Szerencsére 
most már nem szokás a szotyolázás, a napraforgómag rágcsálá-
sa, illetve a héj szétköpködése. Néhány éve még a buszmegál-
lóban elterülő szotyimennyiségről lehetett tudni, hogy a közeli 
kötöttárugyárban lejárt a műszak, kitódultak a „hölgyek” , és 
várták az autóbuszt. Várakozom én is, közben azon mélázom, 
milyen könnyen sikerült rendre szoktatnom a diákjaimat, hisz 
mindenik új osztály azzal kezdte, hogy „véletlenül” a szemétko-
sár mellé kerültek a papírpoharak, üdítőspalackok, galacsinok, 
uzsonnamaradékok. Amikor szóltam, érdekes módon rögtön 
akadt valaki, aki bemondott egy nevet, hogy az a ludas, az illető 
pedig azonnal cáfolta egy másik névvel. Megmondtam, ez nem 
névsorolvasás, nem érdekel, ki a hibás, mindenkinek a máso-
dik otthona a tanterem: az egész osztály felel a rendért. Engem 
nem érdekelnek a nevek, csak a rend. Intézzék el egymást közt, 
hogy egyetlen kollégámtól vagy szülőtől se halljam, milyen ren-
detlenek a osztályomba járók. Az évek során egyetlen eset sem 
volt, hogy ne értették volna, vagy adták volna az értetlenkedőt 
a saját felelősségük kockán forgását illetően. Nagyon hamar 
megtanulták, és remélem, ők már otthonról ezekkel a gondola-
tokkal engedik el a gyerekeiket, akik nem fognak szotyolázni, 
palackokat dobálni a folyóba, se kis, se nagy szemetet hagyni 
maguk után. Mindnyájunk örömére, tiszta városban.
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