
A demokrácia olyan politikai rendszer, amely a népnek a közügyekben való 
részvételére épül, és amelyben a szuverén nép a társadalom összes, teljes jo-
gú tagja (nem egyén, hatalmi csoport vagy kis csoport) igazgatja a közügye-
ket, beleértve a kormányzást is. Definíció szerint a demokrácia egy szabad 
társadalom (jelentős számú, szavazati joggal rendelkező tagjainak hatalmá-
ból eredő) politikai rendszer egy közös területen, ahol hatalmi fékekkel, ellen-
súlyokkal biztosítják a társadalom jól szabályozott működését, mint például 
a jóléti társadalom megvalósulását, a közösségi igazságosságot, illetve a köz-
hatalom gyakorlóinak kizárólagos hatalomra törésének megakadályozását. 
Bár a legnépszerűbb meghatározás szerint a demokrácia jogegyenlőség, az a 
rendszer, amelyben a népé a hatalom, mégis a legtöbb közismert demokrácia 
közös jellegzetessége nem a közvetlen néphatalom, hanem a közhatalom vá-
lasztásának legitimációja. A demokrácia kifejezés az ógörög démosz (nép) és 
kratein (uralkodni) szavak összetételéből származó demokratia kifejezésből 
ered, jelentése: a nép uralma. 2008 óta szeptember 15-e a demokrácia napja.
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Az Enikő női név Vörösmarty alko-
tása a csodaszarvasmondában sze-
replő Enéh névből. Enéh volt Hunor 
és Magor, a hunok és magyarok ős-
apjainak anyja. Jelentése: szarvaste-
hén, ünő. A monda szerint Nimród, 
vagy Ménrót felesége volt, aki a Jafet 
magvából eredő Thana fi a lett volna. 
A Melitta görög származású női 
név, jelentése: szorgalmas. Önállósult 
alakja: Melissza. Melissa McCarthy 
napjaink ismert amerikai színésznő-
je, akit a Koszorúslányok (2011) és 
a Megbocsátasz valaha? (2018) című 
fi lmekben nyújtott teljesítményéért 
Oscar-díjra jelöltek.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

A mai napon új területeken kell bizonyí-
tania, ezért igyekezzék egyszerű meg-
oldásokat alkalmazni! Segítségre most 
egyáltalán nem számíthat.

Ne engedje, hogy a rendkívüli körülmé-
nyek kizökkentsék a nyugalmából. Ma-
radjon optimista, és bízzon az esemé-
nyek szerencsés kimenetelében!

Amennyiben döntéshozatalok elé kerül, 
kérjen halasztást! Ez alkalommal képte-
len mérlegelni a következményeket, így 
könnyedén kihasználhatják.

Kiváló érzékkel talál megoldásokat a vá-
ratlanul felbukkanó problémákra. Ne 
változtasson az elképzelésein, cseleked-
jék továbbra is lényegre törően!

Társai ezúttal egyöntetűen elutasítják az 
ötleteit. Fogadja el, hogy egyedül maradt 
az elképzeléseivel! Kiemelkedő eredmé-
nyekre ma ne számítson!

Hivatásában közlékenyen viszonyul min-
denkihez, és nyitott az új dolgokra. Olyan 
körökben mozogjon, ahol nem élnek 
vissza a jóhiszeműségével!

Ügyeljen arra, hogy kivel osztja meg a bi-
zalmas információkat! Nyíltsága ugyanis 
visszaüthet, a kiforgatott szavait pedig 
felhasználhatják Ön ellen.

Úgy érzi, hogy kikapcsolódásra van szük-
sége. Mielőbb tudja le a teendőit, majd 
szervezzen olyan programokat, amelyek-
től feltöltődhet szellemileg!

Túl sokat szeretne elérni, és ezzel nem 
csak a munkahelyén, de a baráti köré-
ben is ellenérzéseket vált ki. Próbálja 
meg visszafogni az indulatait!

Nehezen tudja összehangolni a felada-
tait a lehetőségeivel. Ha szükséges, fo-
lyamodjon újszerű módszerekhez, ezzel 
egyben a látókörét is bővítheti!

Bár mindent elkövet, hogy érvényre jut-
tassa a célkitűzéseit, most állandó ellen-
állásba ütközik. Maradjon a háttérben, 
és csak onnan tevékenykedjen!

Üzleti ügyeletei kedvezően alakulnak, 
emellett egy előnyös ajánlatot is kap. Le-
gyen elővigyázatos, és tulajdonítson nagy 
figyelmet az apró részletekre!

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.

ŐSZI TERMÉS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
15° / 21°

Kolozsvár
17° / 22°

Marosvásárhely
19° / 23°

Nagyvárad
20° / 23°

Sepsiszentgyörgy
16° / 21°

Szatmárnémeti
18° / 24°

Temesvár
22° / 28°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. szep-
tember 26-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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A könyvelő kétségbeesett arccal állít be 

főnökéhez:

– Főnök úr, egy vallomással tartozom 

önnek... Nem tudok a lánya nélkül élni.

– Na, azért ne túlozzon!

– Dehogyisnem. ... (Poén a rejtvény-
ben.)

Vallomás

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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Sok kicsi sokra mehet

Nap mint nap belebotlunk vásárláskor a régóta nyakunkba sza-
kadt rossz szokásba, az úgy nevezett felkerekítésbe. Ki ne tudná, 
mire gondolok, hiszen általános, hogy meg sem várja a kasszás, 
van-e a vevőnek aprója, ő máris ajánlja a felkerekítést. És nem 
csupán az 5 lej 99 banit, de az 5 lej 15 banit is szíves-örömest fel-
kínálja, hogy 6 lejként jegyzi. A leggyakrabban a különböző szol-
gáltatásoknál fordul ez elő, ahol előzékenyen fel is ajánlják, hogy 
a következő havi számlán le fogják venni. Zöldfülű koromban 
természetesen belementem az ajánlatba, és fi zettem készsége-
sen a nagyobb variánst, de egyetlenegyszer sem láttam egyetlen 
következő számlán sem a megemelt összeg letisztázását. Aztán 
ahogy kezdett a szemem nyiladozni a honi kereskedelmi morál 
csalafi ntaságaira, elhatároztam, nem hagyom magam palira ven-
ni. Ha csak tehetem, mindig kiszámolt apróval fi zetek, legföljebb 
egy-két bani veszteségem van, de az mindenképpen megéri, 
hogy senki ne nevessen a hátam mögött. Mert az az érdekes, mi-
szerint mindig a kasszának hiányzik a visszajáró, holott könnyen 
meg lehetne úgy oldani, ahogy a fejlettebb országokban teszik: 
nyitás előtt a bankokból hoznak aprót. Természetesen volna egy 
másik variáns is, de hát az nálunk felé elképzelhetetlen: mondjuk, 
maximum ötven baniig, ha a vevőnek nincs aprója, eltekintenek 
tőle, mintha egy jelképes céges ajándék volna a szorgos vásárlók 
részére. Vagy lehetne ötven baninál kevesebb a „bónusz”, nem 
ez a lényeg, hanem az együttműködési készség és mindenek-
előtt a jóindulat, amiből a vásárló vagy a fi zető kliens kiérezné 
a megbecsülést, hogy ne beszéljek örömről, amiért épp oda tér 
be az illető és nem más egységbe. Vagy volna még egy lehető-
ség: a különböző számlák kiállításának helyén eleve fi zethető 
összeget kellene jelezni, majd a következő hónapban, ugyan-
csak bent, a hivatalban, lekvittolni. Hogy akkor nem volnának a 
szánalmas alkudozások a visszajáró apró miatt?! Nem volnának, 
viszont a kliens sem érezné azt, hogy bárhová is kell bemennie 
vásárlási vagy fi zetési céllal, ott egész biztosan az ő kárára akar-
nak majd intézkedni. Innen pedig már az adminisztrációpolitika 
magasságáig nyúlnának a gondolataink, amit sokan lelegyinte-
nek, semmiségnek vesznek, sőt kinevetnek, hogy néhány bani 
miatt már fi lozófi ákat emlegetünk. Holott épp a néhány baninál 
kezdődik, ami idővel és ügyeskedéssel nagyon sokra mehet!
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