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KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

AKTUALIZÁLT SZETT

Ha majd a jelen múltba olvad
MOLNÁR JUDIT

A legolcsóbb közhelynél is kevesebbet ér, mivel mindenki tudja, vallja, sőt terjeszti is, hogy ami gyerek- és
ﬁatalkorunkban történt, csakis szép emlék lehet. Ha a maguk idejében keservesek, netán fájdalmasak
voltak, azóta megszépültek. Ez mindenkinek a saját emlékeire vonatkozik, azért szoktam időnként háborogni az olyan frászbuk-ömlengések miatt, miszerint a mi gyerekkorunk volt az igazi, a mai az ilyen meg
olyan és hasonló bugyutaságok. Ám akaratomon kívül kénytelen vagyok önmagamat is lehurrogni, mert a
hamarosan második évét is betöltő pandémia ezt a nagyon szép örök értéket – az óhatatlanul megszépülő
ﬁatalkort – is sikeresen berondította. Akkor kezdtem el gondolkodni ilyen szempontból a témán, amikor
a hírekből ellentétes információk jöttek le: ﬁzikai jelenlét vagy online, ami az állami iskolákban szigorúan kötelező, a magántanodák vígan a sutba dobják, a szülő szempontja semmibe veszi a tanárok szempontját és így tovább. De a legdöbbenetesebb és egyben legfájdalmasabb, hogy a véleményütköztetések
hangvétele tökéletesen átvette az utóbbi idők pártközi rikácsolási stílust. Azt pedig már említeni sem merem, mert nyugalmazott tanárként szégyellem magam, hogy a gyerekek szempontja jóformán fel se merül.
Pedig ez az ő gyerek- és ifjúkoruk, s nem tudni, ezt a sok hercehurcát sikerül-e képzeletüknek, önmaguk és
társaik iránti szeretetüknek úgy feldolgoznia, hogy a tíz-, húsz- vagy harmincéves találkozókkor csak úgy
beszéljenek a fránya világjárványról, mint egy tündérmeséről. Próbáltam meggyőzni magam az ellenkezőjéről, de nem sikerült, mert nem hallottam soha senkit szépként mesélni háborúban, forradalomban iskolából békésen hazafelé ballagó, véletlenül vagy akarattalmegölt néhai osztálytársaik kapcsán. S akkor ez
a ki tudja még meddig húzódó nyavalya – ahogy a középkori nagy járványokat nevezték, s mi már csak szitokszóként örököltük meg –, erről vajon fognak-e valaha úgy beszélni, mint a megszépült messzeségről?!
Baráti találkozásokkor lehet majd vidáman viccelődni az otthonragadás miatt alig létező tudásanyagukon?! Amit szégyellnek, de eltitkolni nem tudnak a kollégák előtt, hiába is idézgetik koronavírus őfelsé ge
idejét, legföljebb majd leszólják őket azzal: elég legyen a régi dolgok emlegetése, inkább próbáljanakmegvalamicskét behozni a lemaradásukból. S erre a felelet csakis az eltűnt szép miatti bánat lesz?!

Barátok
Két jó barát beszélget. Az egyikük azt
mondja:
– Képzeld, az én feleségem rendkívül
művelt. Zongorázik, sokat olvas és négy
nyelven beszél.

IDŐJÁRÁS
Csíkszereda
8° / 12°

Nagyvárad
7° / 10°

Kolozsvár
7° / 10°

Sepsiszentgyörgy
7° / 10°

Marosvásárhely
8°/11°

Szatmárnémeti
6° / 12°

KALENDÁRIUM
November 8., hétfő
Az évből 312 nap telt el, hátravan
még 53.

Névnap: Zsombor
Egyéb névnapok: Bagamér, Deodát, Gotfrid, Hódos, Karád, Kasztor,
Klaudiusz, Kolos, Kolozs, Lehel

Katolikus naptár: Szent Gotfrid,
Kolos, Zsombor
Református naptár: Zsombor
Unitárius naptár: Gotfrid,
Lehel
Evangélikus naptár: Zsombor
Zsidó naptár: Kiszlév hónap
4. napja

A Zsombor török–bolgár gyökerű régi magyar férfinév, jelentése: bölény.
Dyga Zsombor napjaink egyik tehetséges fiatal rendezője, írója, aki a Magyar Filmszemlén 2003-ban elnyerte a
legjobb fiatal forgatókönyvírói díjat,
2010-ben pedig a rendezői fődíjat a
Köntörfalak című drámájával.





A másik megértően bólogat:
– ...! (Poén a rejtvényben.)

HOROSZKÓP



Kos

márc. 21. – ápr. 20.

Feszültnek érzi magát, nehezen tud a
munkájára hangolódni. Ha módjában
áll, olyan munkákkal foglalkozzon, amelyek nem igényelnek segítséget!



Bika

ápr. 21. – máj. 20.

Szenteljen nagyobb figyelmet a személyes viszonyaira és a családtagjaira! A
mai nap kiválóan alkalmas a mélyben
húzódó félreértések tisztázására.



Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. november 21-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
NYERŐSZELVÉNY

november Név:Tel.:
8/1
Cím:

Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

Kiváló lehetőségek adódnak a szakmai
továbblépésére. Azonban mindezt csak
akkor tudja megvalósítani, ha képes lesz
objektív döntéseket hozni!



Rák

jún. 22. – júl. 23.

Hivatásában szinte mindenre ingerülten
reagál, emiatt a még rutinteendőit is csupán félvállról teljesíti. Halassza el a döntésre váró tevékenységeit!

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Remek tempóban halad a tennivalóival. Arra viszont ügyeljen, hogy társait
ne bántsa meg, mert a lendület hevében
hajlamos nyersen fogalmazni!



Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Hajlamos engedni a kísértésnek, emiatt
elhamarkodott döntéseket hozhat. Őrizze meg az önuralmát, és ne hagyja, hogy
felgyűljenek a problémái!



Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Kezdeményezései a helyes útra kerülnek. Gyors helyzetfelismeréssel és diplomáciai adottságával most remekül feltalálja magát minden helyzetben.



Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Legyen mindenben következetes, és figyeljen oda az apró részletekre! Törekedjen a tökéletességre, ne elégedjen meg
az átlagos megoldásokkal!

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Kreatív nap vár Önre. Sok ötlet jár a fejében, pár közülük megvalósítható, és biztos sikerrel kecsegtet. Ne habozzon másokat is bevonni a terveibe!



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Engedjen szabad utat a kreativitásának
és fantáziájának! Tevékenysége során
vesse el a megszokott munkamódszereket, alkalmazzon újításokat!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Óvakodjék a nézeteltérésektől, mert a viták csak elterelik a figyelmét a fontos kérdésekről! Ha tanácsokért fordulnak Önhöz, legyen készséges!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Lehetőleg ne vállaljon túl sok feladatot,
ugyanis a mai napon csakis a saját erejére számíthat! Maradjon optimista, keresse az egyszerű megoldásokat!

