
KALENDÁRIUM

November 17., szerda
Az évből 321 nap telt el, hátravan 
még 44.

Névnapok: Gergő, Hortenzia
Egyéb névnapok: Ede, Ge rő, Ger-
gely, Gertrúd, György, Györke, Hilda, 
Ildikó, Trudi, Viktória, Zágon

Katolikus naptár: Szt. Dénes, Szt. 
Hilda, Szt. Viktória, Hortenzia, Gergő
Református naptár: Hortenzia
Unitárius naptár: Dénes, Gergő
Evangélikus naptár: Hortenzia
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
13. napja

A Gergő férfi név a görög gyökerű 
Gergely magyar alakváltozata, jelen-
tése: ébren őrködő. Rokon nevek: 
Gerő, Gregor. Mály Gerő (1884–1952) 
székelyudvarhelyi születésű színmű-
vész, komikus volt, aki a 20. század 
elején Budapestre vándorolt, majd 
színésziskolát végzett. A színpadi ala-
kításai mellett számos játékfi lmben 
játszott, amelyekben legtöbbször ka-
rakterszerepeket formált meg, azon-
ban egyetlen főszerepe sem volt.
A Hortenzia női név a Hortensius 
római nemzetségnévből jött létre, 
jelentése: kert. A virág neve a női 
névből származik.

HOROSZKÓP

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

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

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

Munkahelyén szinte mindenre ingerül-
ten reagál, emiatt a még rutinteendőit is 
csupán félvállról teljesíti. Halassza el a 
döntésre váró tevékenységeit!

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

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

Kezdeményezései a helyes útra kerül-
nek. Gyors helyzetfelismeréssel és diplo-
máciai adottságával most remekül felta-
lálja magát minden helyzetben.

Legyen mindenben következetes, és fi-
gyeljen oda az apró részletekre! Töreked-
jen a tökéletességre, ne elégedjen meg 
az átlagos megoldásokkal!

Kreatív nap vár Önre. Sok ötlet jár a fejé-
ben, pár közülük megvalósítható, és biz-
tos sikerrel kecsegtet. Ne habozzon má-
sokat is bevonni a terveibe!

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

Óvakodjék a nézeteltérésektől, mert a vi-
ták csak elterelik a figyelmét a fontos kér-
désekről! Ha tanácsokért fordulnak Ön-
höz, legyen készséges!

Lehetőleg ne vállaljon túl sok feladatot, 
ugyanis a mai napon csakis a saját erejé-
re számíthat! Maradjon optimista, keres-
se az egyszerű megoldásokat!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. novem-
ber 28-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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17/3

NYERŐSZELVÉNY
Név:Tel.:

Cím:

Kovács bemegy a rendőrségre, hogy út-
levelet kérjen. Az ügyét intéző tisztviselő 
megkérdezi.
– Aztán hova utazik, Kovács úr?
– Amerikába, a sógoromhoz. Nála fogok 
élni. Tudja vak, őt kell majd vezetnem.
– És nem lenne jobb, ha a sógora jönne 
Amerikából ide?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Rendőrségen

Mindennapi rémhíreink

Kár, de nem tudom pontosan, mikor, hol és minek a kapcsán 
keletkezett az egyetemes kultúrtörténetben nyilvántartott első 
rémhír, vagyis aminek csupán annyi valóságalapja volt, hogy a 
kitalálók jól ismerték az emberi természetet, tudván, mivel lehet 
egyre többet megrémíteni. Ha mégis valahogy a végére akarok 
járni, kénytelen vagyok saját logikámat igénybe venni. Így meg 
is született az ötletem, miszerint feltehetőleg a fákról épp leká-
szálódó emberszabású majmok közül az egyik vidám fi ckó el-
kurjanthatta magát, hogy oszoljanak gyorsan, mert ő úgy tudja, 
vissza akarják kényszeríteni őket az ágak közé. Az eredményen 
semmi értelme töprengeni, hisz tudjuk, mi minden történt az 
után a tettre kész két lábra állás és gerinckiegyenesítés után. Na 
de ez jó régen volt, azóta megtanulhattuk volna már, hogy nem 
kell mindent elhinni, amit komoly arcú embertársaink, vagy kü-
lönösen a leghíresebb-nevesebb hírközlő intézmények monda-
nak. Az utóbbi időben nincs miért panaszkodniuk a hiszékeny, jó 
akaratú embereknek, amiért nincs min sajnálkozniuk vagy amitől 
rettegniük, mert naponta hallani újabb híreket a bolygóközi sze-
rencsétlenségektől az óceánok kiszáradásáig vagy a hegyek el-
porladásáig a legkülönfélébb rémségekről. Utóbb pedig, ha nem 
is épp tegnaptól, de nem is túl régóta bekapcsolódott a rémhírek 
terjesztésébe a hivatalos politika, helyesebben az összevissza 
beszédre mindig készen álló politikusok, kortól, nemtől és párt-
állástól függetlenül. Rájöttek ugyanis, hogyha elég gyorsan és 
hangosan összehordanak hetet-havat egy-egy népszerű tévémű-
sorban, akkor sikerül átterelni a nézők fi gyelmét olyan területre, 
amiről szerintük a politikus beszélt, és ezzel máris elfeledkeznek 
mindennapi megélhetési gondjaikról. És mert már jó ideje sza-
bad (?!) világban élünk, mindenki mondhatja a magáét, olyannyi-
ra, hogy az előző esti műsor hadováinak megfejtésével legalább 
egy munkanapot el tudnak tölteni a kollégákkal. Megfejteni nem 
sikerül ugyan minden hallott szót, ami nem is csoda, hisz előző 
napi beszéd, amit aztán lehet otthon, családi körben tovább fej-
tegetni, mindaddig, amíg nem kezdődik meg az aktuális tévémű-
sor, a soron lévő újabb rémhírcsokorral spékelve. Így telnek 
meg „tartalommal” a mindennapok, s a semmit nem értés izgal-
ma helyett elégedetten, örömmel aludhatnak el, amiért az a nap 
is érdekes volt, nem olyan unalmas, mint valaha a régebbiek.

MOLNÁR
JUDIT

KÖZTERÜLET

Az alkalmazott grafika különféle műfajainak első darabjai (díszes kávéházi ár-
lapok, nyomtatott hirdetmények stb.) a 19. század derekán születtek meg. Nem 
sokkal ezután jelentek meg a plakátok, amelyek fejlődése szorosan összekap-
csolódott a kereskedelem kiépülésével. Kezdetben litográfiával sokszorosítot-
tak, ez volt a legolcsóbb és legegyszerűbb eljárás. A nyomdatechnika idővel 
lehetővé tette a nagy mennyiségű és nagy méretű falragaszok előállítását, így 
a századvégére a reklámgrafika a művészet egyik legdinamikusabban fejlődő 
ágává vált. A francia Jules Chéret volt az első olyan plakátművész, aki hivatá-
sának választotta ezt a műfajt. A korszak másik megteremtője és modern szel-
lemben való művelője Henri de Toulouse-Lautrec volt, aki nagy dekoratív fol-
tokkal és szellemes tipográfiával készült plakátjaival formanyelvet hozott létre. 
A szecessziós plakát nagy mesterének a cseh Alfons Muchát tartják. A 20. szá-
zad második felére a dekoratív stílust felváltotta a lényegre törő, geometrikus 
formákkal is ábrázolt megjelenítés. A számítógépes tervezés, illetve a virtuális 
reklámipar mára már nagyban átértékelte ennek a művészetnek a jelentőségét.

A plakátművészet eredete
KISLEXIKON

ABSZOLÚT  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
1° / 7°

Kolozsvár
2° / 6°

Marosvásárhely
3° / 8°

Nagyvárad
2° / 9°

Sepsiszentgyörgy
0° / 7°

Szatmárnémeti
1° / 8°

Temesvár
4° / 10°

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.

SUDOKU

8

2

1

5

4

1

9

6

9

6

3

5

8

2

9

3

2

8

7

8

7

9

4

6

4

3

8

7

8

1




