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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. novem-
ber 7-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

október
27/3

NYERŐSZELVÉNY
Név:Tel.:

Cím:

A szőke nő telefonál az információs szol-

gálathoz:

– Mondja, kérem, meg tudná mondani, 

hogy meddig tart egy repülőút Budapest 

és Párizs között?

– Egy pillanat ...

– ... (Poén a rejtvényben.)

Utazni akar

HOROSZKÓP

Diplomáciai érzéke ezúttal komoly sze-
repet kap a megbeszélései során. Őrizze 
meg a magabiztosságát, és végig tartsa 
szem előtt a célkitűzéseit!

A mai napon elsősorban a csapatmunka 
kerül a középpontba. Igyekezzék minden 
társával együttműködni, viszont álljon ki 
az elképzelései mellett!

Az elmúlt időszak történései feltöltötték 
Önt energiával, ezért most bátran bele-
vághat új tervébe. Az anyagi ügyeiben 
azonban legyen körültekintő!

Nehezen tud lépést tartani a felhalmo-
zott teendőivel. Ahhoz, hogy sikereket 
tudjon ma elkönyvelni, szüksége lesz a 
környezetében élők segítségére is.

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Bár lendületesen áll hozzá a tennivalói-
hoz, azért vegyen fontolóra minden le-
hetséges következményt! Ne tegye koc-
kára az eddig elért eredményeit!

Hivatásában növelje meg a hatékony-
ságát, de lehetőleg ne hajszolja túl ma-
gát! Csak annyit tervezzen be, amennyi-
vel egyedül is könnyen boldogul!

Munkahelyén váratlan fordulatra készül-
het, mely kissé előnytelen helyzetbe so-
dorja az Ön feladatkörét. Keressen ész-
szerű megoldásokat a szituációra!

Feszült légkörben kell helytállnia, ezért 
maradjon higgadt, és legyen tettre kész. 
A hatékonyság érdekében fektessen na-
gyobb figyelmet a munkájára!

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Bármilyen kihívás elé kerül, vegyen min-
dent könnyen! Pozitív hozzáállással ké-
pes lesz mindenen túllépni. A mai nap a 
kapcsolatápolásnak is kedvez.

Ha a kollégái segítségre szorulnak, pró-
bálja meg háttérbe szorítani a saját ér-
dekeit, és legyen segítőkész! Szívességét 
hamarosan viszonozni fogják.

Kiegyensúlyozottságának köszönhető-
en képes megoldani azon kérdéseket 
is, amelyeket eddig azért halasztgatott, 
mert nem kötötték le a figyelmét.

Határozatlan személyek veszik körül, 
ezáltal Ön is kissé elbizonytalanodik. 
Amennyiben teheti, kizárólag önálló te-
vékenységeket tűzzön napirendre!

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

Telefonmese

Hajdanában egy szafarikalanddal ért fel a telefonigénylés. Az első két-három próbálkozáskor még a kér-
vényt sem fogadták el a telefonközpontban: rávágták, nincs szabad vonal, és nem is tudják, mikor lesz. 
Amikor viszont elfogadták a kérvényt, kötelességszerűen hangsúlyozták ugyan, hogy semmi biztosat nem 
ígérnek, de az akkori idők kódja szerint ez már azt jelentette: beindult az előbb-utóbb folyamat, vagyis idő 
kérdése, és lesz telefonunk. Így is volt: értesítettek a felszabadult vonalról, mehetek a részleteket megbe-
szélni. Nem tudom, másoknak mit jelentett ez a megbeszélés, engem úgy fogadtak, hogy „győzelem!”, 
s csak a második lépésben derült ki, valójában félgyőzelemről van szó, mivel ikertelefonom lesz. Sokan 
emlékezhetnek még erre a trükkre: a kezdő szám különbözött, de ha az egyik beszélt, a másiknak ki kellett 
várnia a végét, ám mindennek ellenére ez már biztos eredmény volt. És csodák csodájára nem is kellett túl 
sokáig ikreskednünk, mert alig egy év múlva újra beinvitáltak a központba, és jelezték: újabb felszabadu-
lás, lehetünk önálló előfi zetők. Na, ez már igen! Meg is kezdtük a boldog telefontulajdonosi hétköznapja-
inkat, nem kellett senkihez igazodnunk, akkor, azzal és annyit beszéltünk, amennyi jólesett. Sőt, annyira 
meg voltunk elégedve a díjszabással is, hogy a kábeltévé és az internet használatát is a telefonhálózathoz 
csatoltattuk. Közben viszont óriási iramban terjedt a mobiltelefonálás, egyre kevesebbet használtuk mi 
is a vezetékest, de eszünk ágában sem volt lemondani róla. Egészen mostanig, amíg az SMS-ben elkül-
dött havi díjat másnap fi zetni akartam, ám legnagyobb döbbenetemre megtudtam, a mélyen tisztelt cég 
már csak a saját mobilhálózatával foglalkozik, a vezetékes telefont átadták az Orange-nek. Próbálkozzam 
ott fi zetni, mondták olyan hangon, mintha a világ legtermészetesebb dolga volna. Ezzel össze is omlott 
bennem a sok utánajárást, majd a fél- és végül a teljes örömet őrző emlékek világa: amiért annyit harcol-
tam, az most már ide-oda dobható, avítt kacat lett?! Igen! Cirkuszolni nem volt miért, legföljebb megkér-
dezhettem volna, az előző hónapban miért nem szóltak. De ez már nem érdekelt, el is határoztuk: lemon-
dunk róla. A kábeltévé és a világháló „sorsa” másnap zökkenőmentesen megoldódott az Orange-üzletben: 
maradtak, csak a vezetékes telefon repült. Értékváltás ez vagy fejlődés? Mindegy! Minden elmúlik. egyszer!

MOLNÁR JUDIT

KÖZTERÜLET

KALENDÁRIUM

Október 27., szerda
Az évből 300 nap telt el, hátravan 
még 65.

Névnap: Szabina
Egyéb névnapok: Antonietta, Bese, 
Ellák, Polikárp, Salómé, Szabella, 
Szabrina, Szavina

Katolikus naptár: Szent Szabina, 
Antonietta
Református naptár: Szabina
Unitárius naptár: Szabina
Evangélikus naptár: Szabina, 
Antonietta
Zsidó naptár: Hesván hónap 
21. napja

A Szabina női név a latin Sabinus 
névből származik, elemeinek jelen-
tése: a szabinok népéhez tartozó nő. 
Férfi  párja: Szabin. Önállósult alak-
formái: Szabella, Szavina. A szabin 
törzsek az ókori Közép-Itáliában él-
tek, és elsősorban az Appenninek 
hegyei között pásztorkodtak.

PÁRHUZAMOS VILÁGOK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 10°

Kolozsvár
3° / 12°

Marosvásárhely
3° / 1 1°

Nagyvárad
6° / 13°

Sepsiszentgyörgy
3° / 1 1°

Szatmárnémeti
3° / 12°




