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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. novem-
ber 21-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Név:Tel.:

Cím:

A gőzhajón a hajóskapitány leszól a 
fűtőnek:
– Görbe fát tegyen a tűzre, mert for-
dulunk!
A  fűtő visszakérdez:
– ...? (Poén a rejtvényben.)

Hajón

HOROSZKÓP

Elcsitulnak Önben a belső ellentétek, így 
megtalálja azt a belső egyensúlyt, amire 
már annyira vágyott. Szenteljen több időt 
a személyes problémáira!

Engedékenysége miatt könnyedén ki-
használhatják. Válogassa meg, kivel 
kerül kapcsolatba, így csökkentheti az 
esélyt arra is, hogy túlvállalja magát!

Készüljön arra, hogy szokatlan munkák-
kal kell megbirkóznia! Őrizze meg az op-
timizmusát, és hagyja figyelmen kívül az 
Önt támadó kijelentéseket!

Számos tennivaló zúdul a nyakába. Csak 
úgy tud megbirkózni a teherrel, hogyha 
rangsorolja a teendőit, a kevésbé fonto-
sabbakat pedig elnapolja.

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.









Szakmailag egy sorsdöntő fejlemények 
várnak Önre. Legyen megfontolt, és lehe-
tőleg mindig cselekedjék összhangban a 
környezetében élőkkel!

Elérhető közelségbe kerülnek a célki-
tűzései, az eredmények kizárólag a kitar-
tásán múlnak. Maradjon megfontolt, és 
tartsa meg az optimizmusát!

Próbáljon nyitott lenni az új dolgok be-
fogadására, és merjen módosítani a ko-
rábbi elgondolásain! A váratlan helyze-
tekben viselkedjék diplomatikusan!

Nehezen halad a dolgaival, ezért a válto-
zások most jótékony hatással lehetnek a 
tevékenységeire. Legyen nyitott, ne ide-
genkedjen az újításoktól.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.









Kisebb erőfeszítéseket kell tennie, ah-
hoz, hogy megőrizze a harmóniát a kör-
nyezetével. Mellőzze azokat az ügylete-
ket, amelyek holtpontra kerültek!

Ezúttal megcsillogtathatja az erényeit, és 
magára vonhatja azon személyek figyel-
mét, akiktől az előmenetele függ. Marad-
jon minden helyzetben kitartó!

Sokat rágódik a közelmúlt eseményein, 
és aztán rájön, hogy hol tévedett. Tegye 
túl magát a történteken! A tanulságok ré-
vén korrigálhatja a lépéseit.

Könnyen elérheti mindazt, amit szeretne, 
főként, ha társait is bevonja az terveibe. 
Csupán az a veszély fenyegeti, hogy túl-
ságosan elbízza magát.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.









Hazugság nélkül nincs élet?! 

Harminc évvel ezelőtt, még félig mámorosan, próbálkoztunk kiszabadítani a kapitalizmus valódi lényegét 
abból a sok szemenszedett hazugságból, amibe évtizedeken át belekényszerítették „nagyszerű” ideoló-
giai nevelőink. Figyeltük körülöttünk a jelenségeket, de nem mindent értettünk meg jól. Különösen meg-
lepett a hirtelen elszabadult infl áció, ami egyre kísértetiesebben hasonlított a szüleim mesélte háború 
utáni pénzromláshoz. Állandóan az európai árakhoz hasonlítottak mindent, elsősorban a kőolajárhoz, 
ami nemritkán napközben is ugrott egy-egy szintet. És nem késett az élelmiszerárak hozzáigazítása sem, 
minden alkalommal részletesen elmondva, hogy ez a fejlett országokban is ugyanígy van. Már-már kezd-
tünk beleszokni a helyzetbe, de a döbbenet akkor ért, amikor fordult a kocka, és megindult az olajár csök-
kenése, nálunk viszont a többi ár fennmaradt az egekben. Egy rádióműsorban kérdezte meg egy hallgató, 
miért nem csökkennek az élelmiszerárak az olajjal együtt. A válasz egyszerű volt: nem jelentkezik olyan 
gyorsan a változás más termékek árában. Hoppá! Az emelkedés már ugyanazon a napon „begyűrűzött”, a 
csökkenésnek több idő kell?! Tíz év bukaresti illetőségemből táplálkozó „jóhiszeműségem” azonnal mű-
ködésbe lépett, és attól kezdve nem hittem el semmiféle hivatalos véleményezést. Beindult a politikai cir-
kuszprogram is, úgyhogy igazolva láttam a feltevésem: még amit kérdeznek, az is hazugság. Most megint 
nagyon kaotikus a helyzet, és újfent agyonemlegetik a nyugati világ országainak a különböző árait, ránk 
akarván erőltetni, hogy szó nélkül fogadjunk el mindent, amit mondanak. Csakhogy az eltelt évek alatt 
nagyon sokan felismerték a kóros hazudozásokat, és már nem megy olyan könnyen a ránk erőltetett hit a 
hatalom szavaiban: egyre gyakrabban hallani a visszakérdezést, hogy a jövedelmeket miért nem igazítják 
a nyugatiakéhoz? Hebegnek-habognak, megint hivatkoznak a nemzetközi árfolyamokra, illetve bizonyos 
uniós gazdasági törvényekre, amiről nekem megint ugyanaz a gyanúm ébred, mint a hajdani, begyűrűzni 
semmiképpen sem akaró olajárcsökkenéstől. Ám a három évtized nem telt el minden hatás nélkül, s az 
emberek egyre jobban morognak. A hatalom viszont a régi nyájszellemet látja, de rosszul teszi, mert ha 
egyszer megunja a tömeg, és visszadobja a sok ferde beszédet a kitalálóihoz, az nagyon nagyot szól majd!

MOLNÁR JUDIT

KÖZTERÜLET

KALENDÁRIUM

November 10., szerda
Az évből 314 nap telt el, hátravan 
még 51.

Névnap: Réka
Egyéb névnapok: András, Ariella, 
Ariel, Florencia, Florentina, Mátka, 
Nimfa, Tibor, Tünde, Virgínia

Katolikus naptár: Nagy Szent 
Leó pápa, Avellínói Szent And -
rás, Réka
Református naptár: Réka
Unitárius naptár: Botond
Evangélikus naptár: Réka
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
6. napja

A tudomány világnapja, amit az 
UNESCO szervezet hozott létre 1999-
ben a tudomány népszerűsítésére.
A Réka bizonytalan eredetű női név,  
mely egyesek szerint germán szárma-
zású (jelentése: víz, patak), mások 
viszont ótörök gyökerűnek tartják, mi-
szerint az eredeti formája Arikán volt.

KOROK, ESZKÖZÖK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
1° / 8°

Kolozsvár
4° / 9°

Marosvásárhely
3° / 1 1°

Nagyvárad
4° / 12°

Sepsiszentgyörgy
2° / 10°

Szatmárnémeti
3° / 10°




