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Megboldogult egyenjogúságunkról
MOLNÁR JUDIT

Furcsa fordulatot vett az utóbbi időben a bő másfél százados egyenjogúsági harcunk: úgy néz ki, mostanában „pozitívan” diszkriminálnak bennünket. S akkor miért az idézőjel?! Mert sokkal jobb volna, ha
nem tennék, lévén, hogy a nők kevésbé fejlett gondolkodására, a hiszékenységükre, hiúságainkra épül ez a
megkülönböztetés, ami bizony sokunkat az elvárt örömteli fogadtatás helyett kifejezetten sért. De nem cifrázom tovább, hanem mondanám a lényeget, amire biztosan sokan ráismernek majd. Azokról az ismeretlen
telefonálókról van szó, akik bemutatkoznak ugyan valamiféle sose hallott néven, de azonnal rá is térnek a
hívás tulajdonképpeni céljának fejtegetésére. Minden esetben valami bődületes szerkentyűt vagy kenceﬁcét, netán természetgyógyászati csinálmányt ajánlgatnak, óvatosan elkerülve az ár említését, amit csak
többszöri kérdezés után hajlandóak kimondani – természetesen nem a potomságuk miatt, hanem épp
ellenkezőleg. S ha ilyenkor a hívott fél nem teszi le azonnal a kagylót, akkor az elutasítást megfellebbezik,
szónoki tirádában próbálkoznak mégis meggyőzni a vásárlásról. Az „érdekessége” az egész jelenségnek
az, hogy olyan vezetékes számokat hívogatnak, amelyek női néven szerepelnek a telefonkönyvekben. Íme,
végre előbukkan a megboldogult egyenjogúságunk problémája: azt hiszik, ha férﬁ is van a háznál, akkor
az ő nevén szerepel a telefon, s akkor kockázatos az átverési kísérlet. De a nők… fentebb már elmondtam,
hogyan tartanak minket számon. Sajnos sok nőtársunk beugrik az ajánlatoknak, mindenekelőtt, ha valami gyógyászati „csodaszerrel” kecsegtetnek. Még friss telefontulajdonosként aránylag hamar kitanultam
a fogásaikat, amikor engem is valami mindentől megóvó csodabogyóval akartak elkápráztatni, s amikor
azt mondtam az ajánlatra, hogy köszönöm, nem érdekel, nem élek ilyesmikkel, az eleinte mézes-mázos,
behízelgő hang egy pillanat alatt dorgáló károgásra váltott, azt a kérdést emlegetve, hogy nekem ennyire
közömbös a saját egészségem?! De sokáig nem kárpálhatott, mert letettem. Azóta már ez első csicsergésre
bejelentem, hogy nem érdekel, és bontom a vonalat. Legutóbb egy parajdi sót szívó készüléket kínálgattak,
s azzal kezdve, hallottam-e Parajdról. Természetesen nem hagytam ecsetelni a só beszívása csodájának mibenlétét, letettem és most ünnepélyesen fogadom, minden további alkalomkor ugyanígy teszek majd.
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KALENDÁRIUM

Tilos
Az aluljáróban egy fiatal nő így kiabál:
– Kék ibolyát tessék! Kék ibolyát tessék!
Egy rendőr odamegy hozzá, és szigorú
hangon azt mondja:
– Hölgyem, itt tilos árulni. Kérem, iga-

Október 20., szerda
Az évből 293 nap telt el, hátravan
még 72.
Névnap: Vendel
Egyéb névnapok: Artúr, Aurélián,
Bendegúz, Délia, Fülöp, Irén, Iringó,
János, Kleopátra, Ödön, Saul, Vitális

Katolikus naptár: Szent Vendel,
Szent Kleopátra
Református naptár: Vendel
Unitárius naptár: Irén
Evangélikus naptár: Vendel,
Kleopátra
Zsidó naptár: Hesván hónap
14. napja

A Vendel germán férfinév, jelentése:
vandálokhoz tartozó. Szent Vendel
(554 körül – 617) skót herceg volt, aki
titkokban elhagyta a királyi udvart,
hogy istennek szolgálhasson. Később
a tholei kolostor apátjának választották, majd pappá szentelték. A középkor óta a pásztorok védőszentje.
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zolja magát! Hogy hívják?
– ... (Poén a rejtvényben.)

HOROSZKÓP



Kos

márc. 21. – ápr. 20.

Váratlan nehézségekbe ütközik, ez pedig
megviseli önt. Hogyha tiszta fejjel képes
felmérni a probléma mibenlétét, gyorsan
megtalálja a megoldást.
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Bika

ápr. 21. – máj. 20.

Több akadályt kell ma leküzdenie, emellett a határidők is szorongatják Önt.
Csakis akkor számíthat teljesítményére,
ha elfogadja a kollégák segítségét.

&

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
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Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

Kilátástalan helyzetbe kerül. Csupán akkor lesz képes átlépni a holtponton, ha
kihasznál minden lehetőséget, és mindig az egyszerű utakat választja.
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Rák

jún. 22. – júl. 23.

Nehezen tud odafigyelni a feladataira.
Próbáljon könnyen véghezvihető célokat keresni, de azért a kötelezettségeit se
hagyja figyelmen kívül!

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Előnyösen alakulnak a dolgai. Most elsősorban a színfalak mögött végzett tevékenységei hoznak eredményeket. Maradjon mindvégig következetes!
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Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Tervei jól kigondoltak, ráadásul segítséget is kap a kollégáitól. Használja ki a
kommunikációs adottságait ahhoz, hogy
megerősítse a kapcsolatait!



Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Rendkívül mozgalmas napra készülhet.
Lehetőleg úgy ossza be az idejét, hogy
ne kelljen alkalmazkodnia másokhoz,
ugyanis ez ma nehezére esne.



Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Pozitív hozzáállása nagyban megkönynyítheti a hivatásbeli helyzetét. Az elképzeléseinek kivitelezésében ezúttal semmi nem akadályozhatja meg.

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Környezetében zavarossá válnak a dolgok. Értékelje át néhány személyes kapcsolatát, döntse el, hogy mi fontos Önnek, és eszerint cselekedjék!



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Ezúttal komoly döntéshozatalra kényszerül. Legyen megfontolt, ne hagyja,
hogy a magánproblémái negatívan befolyásolják a hivatásbeli eredményeit!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Növelje a munkája hatékonyságát, dolgozzon ki új módszereket! Kizárólag a
tennivalóira koncentráljon, és ne keveredjék bele mások magánügyeibe!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Nyugodt pillanatok várnak Önre. Sok
mindent befejezhet, amire az elmúlt időben nem jutott ideje. A sikerélmények új
lendületet adnak majd Önnek.

