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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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NYERŐSZELVÉNY
Név:Tel.:

Cím:

Egy autós elüt egy testes gyalogost. 
A helyszínre érkező rendőr megkérdi 
a sofőrt:

– Miért nem kerülte ki?
– Sajnos nem volt... (Poén a rejtvény-
ben.)

Baleset

HOROSZKÓP

Ma nem várt események következnek be, 
ami miatt kénytelen rögtönöznie. Hasz-
nálja a képzelőerejét, és ha szükséges-
nek érzi, bátran kockáztasson!

Eredményes napra számíthat, ha sikerül 
úrrá lennie a hangulatváltozásain. Mind-
ehhez viszont kitartásra, valamint nagy 
önfegyelemre lesz szüksége.

Lehetősége adódik új szövetségeket köt-
nie, és megerősítenie a jelenlegi viszo-
nyait. Legyen nyitott mindenkivel, ámde 
ne hagyja magát kihasználni!

Remek hangulatot teremt maga körül, és 
készséggel áll rendelkezésre, ha valaki 
segítséget kér Öntől. Hamarosan megle-
pő fordulatokban lesz része.

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.









Helyezze a hangsúlyt a kényes problé-
mák megoldására! Járjon a végére a tisz-
tázatlan kérdéseknek, ne hátráljon meg 
az esetleges akadályok láttán!

Komoly sikereket érhet el, amennyiben 
kibontakoztatja a fantáziáját. Bátran fo-
lyamodhat újfajta megoldásokhoz, a 
szerencse most Ön mellé szegődik!

Maradjon mindenben körültekintő, és 
vegye figyelembe a részleteket, mert azok 
most különösen fontosak! Cselekedjék 
észszerűen és következetesen!

Tisztességesen kiáll mások ügyeiért, az 
önzetlensége pedig hamarosan meghoz-
za a gyümölcsét. Megnő a tekintélye, és 
elismerésben is részesítik.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.









Olyan fordulatokra készülhet, amelyek 
teljesen kibillentik az egyensúlyából. Le-
gyen rugalmas, és igyekezzék alkalmaz-
kodni a változó körülményekhez!

Vizsgálja át a folyamatban lévő feladata-
it, vigyen kreativitást a munkájába! Sza-
kítson a régi módszereivel, majd helyez-
ze új alapokra a célkitűzéseit!

Félreértések jellemzik a napját. Ha te-
heti, óvakodjon a kényes helyzetektől, 
ugyanis ezúttal még a kisebb nézetelté-
rések is komoly vitákká fajulhatnak!

Munkahelyén több elvárásnak kell meg-
felelnie. Gazdálkodjon az erejével, ve-
gyen vissza a lendületéből! Csakis a fon-
tos munkákra összpontosítson!

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.









KALENDÁRIUM

November 1 1., csütörtök
Az évből 315 nap telt el, hátravan 
még 50.

Névnap: Márton
Egyéb névnapok: Atosz, Ata, Mar-
tin, Martos, Ménrót, Nimród, Tódor
Katolikus naptár: Szent Márton, 
Atád, Tódor
Református naptár: Márton
Unitárius naptár: Márton
Evangélikus naptár: Márton
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
7. napja

A Márton latin eredetű férfi név, je-
lentése: harcos. Női párja: Martina. 
Szent Márton (316–397) Pannónia 
provinciában (a mai Szombathely 
területén) született jómódú család 
sarjaként. Bár szülei pogányok vol-
tak, 12 évesen úgy döntött, felveszi 
a keresztény vallást. A franciaorszá-
gi Tours-ban hunyt el püspökként. 
Tisztelete halála után elterjedt, jósá-
gáról máig számos legenda kering.

AKTUÁLPOLITIKA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
3° / 1 1°

Kolozsvár
4° / 10°

Marosvásárhely
5° / 12°

Nagyvárad
4° / 13°

Sepsiszentgyörgy
4° / 12°

Szatmárnémeti
4° / 1 1°

Palya Bea
A Fonogram-díjas és kétszeres Artisjus-díjas 
népdalénekes, előadóművész Makóban jött 
világra 1976. november 11-én. Gyermek-
korát a Pest megyei Bagon töltötte, a fa-
lu néptánccsoportjában hatéves kora 
óta táncolt, illetve énekelt. 1994-től az 
ELTE néprajz szakára járt. 2002-ben 
szerzett diplomát. Zenei pályafutása 
1992-ben indult a Zurgó együttesben, 
1996-tól pedig a Laokoón csoport éne-
kese lett. 2000-ben Monori Andrással 
megalapította a világzenei Folkestra együt-
test. Ezután a Francia Intézet ösztöndíjasaként 
Párizsban tanult Kakoli Sengupta indiai énekesnél. 
Hazatérve, 2003-ban megkezdte szólista karrierjét. A következő években tíz nagy-
lemezt adott ki: Ágról-ágra (2003), Álom-álom, kitalálom: Énekelt mese (2004), 

Szeretetből jöttél erre a világra (2007), Adieu les 
complexes (2008), Egyszálének (2009), Én leszek a já-
tékszered (2010), Ezeregy szefárd éjszaka (2012), A nő 
(2014), Tovább nő (2016), Hazatalálok (2018). Eddigi 
karrierjét két Artisjus-díjjal (2002, 2010), a köztársa-
sági érdemrend lovagkeresztjével (2007), Prima díjjal 
(2009) és Fonogram díjjal (2019) jutalmazták. 2017-ig 
házasságban élt, és két kislánynak adott életet.

» Eddigi pálya-
futását két Artis-
jus-díjjal (2002, 
2010), valamint 
egy Fonogram -
díjjal (2019) jutal-
mazták.

KI KICSODA

Tradíció vagy hagyomány alatt általában azokat az elődök örökségéből származó dolgokat, cselekvéseket értjük, melyeket 
valamennyi nemzet generációról generációra változatlan formában tesz és készít az adott társadalom szociokulturális örök-
lése alapján. A tradíciók rendszerint a populációk értékrendjét, világszemléletét tükrözik; bár ezek nem mindig racionálisak, 
sokszor nem állják ki az úgynevezett tudomány próbáját. A tradíció kifejezés a latin tradere (átadni) igéből származik, ami 
jelenthet bármilyen hagyományt, szokást, amely a régből ered. A filozófia terén azt a szellemi áramlatot szokták vele jelölni, 
mely a 20. században a francia René Guénon metafizikus, Julius Evola olasz bölcsész és Carlos Castaneda amerikai antropo-
lógus munkássága nyomán vált ismertté (legismertebb magyar képviselője Hamvas Béla Kossuth-díjas író, filozófus volt).

A tradíció fogalma
KISLEXIKON




