
KALENDÁRIUM

November 22., hétfő
Az évből 326 nap telt el, hátravan 
még 39.

Névnap: Cecília
Egyéb névnapok: Cecilla, Célia, 
Csilla, Filemon, Seila, Sejla, Zéta

Katolikus naptár: Szent Cecília, 
Szent Filemon
Református naptár: Cecília
Unitárius naptár: Cecília
Evangélikus naptár: Cecília, 
Cecílián
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
12. napja

A Cecília latin gyökerű női név, mely 
a Caecilius római nemzetségnévből 
származó férfi név női párja, jelenté-
se: világtalan. Cecilia Bartoli nap-
jaink egyik legismertebb olasz mez-
zoszoprán, illetve koloratúrszoprán 
operaénekese, aki főleg Mozart és 
Rossini operáiban nyújtja emlékeze-
tes alakításait, emellett a barokk és 
más klasszikus zenei hangversenyei 
is híresek. Kiváló színészi képessé-
gekkel rendelkezik, hangja rendkívül 
virtuóz, mozgékony. Számos rangos 
elismerés birtokosa, többek között öt 
Grammy-díjat nyert a legjobb klasszi-
kus vokális szóló kategóriában.

HOROSZKÓP

A mai napon mindenben megfontolt, így 
több tevékenységre is kiterjed a figyel-
me. Készítsen ütemtervet, és tűzze napi-
rendre a halogatott ügyeit!

Munkahelyén kicsit meginog az önbizal-
ma, emiatt túlbonyolítja a dolgokat. Job-
ban tenné, ha ezúttal a tényekre, vala-
mint az észérvekre hallgatna.

Bizalmasa viszonyai révén most a végé-
re járhat néhány bonyolult ügynek. A sze-
mélyes igényeit jól gondolja át, és min-
denben legyen mértékletes!

Ne meneküljön el a felelősség elől még 
akkor se, hogyha kínosnak érzi a helyze-
tet. Bízzon a megérzéseiben és a problé-
mamegoldó képességeiben!

Nyugodt napra készülhet. A pozitív szem-
lélete miatt képes ráhangolódni a prob-
lémákra, az esetleges nézeteltéréseket 
pedig sikeresen tisztázza.

Hatékony napnak néz elébe, uralkodó 
bolygója mindenben támogatja Önt. Bát-
ran álljon elő a kreatív elképzeléseivel, 
aztán lépjen a tettek mezejére!

Alkalma adódik valóra váltani egy régeb-
bi tervét. Olyan támogatókra talál, akik 
szinte mindenben kisegítik Önt, és szá-
mos kiváló ötlettel állnak elő.

Képtelen koncentrálni a feladataira, 
ezért csupán a kötelező teendőkkel fog-
lalkozzék! Újabb megbízatást ne vállal-
jon, a döntéseit pedig napolja el!

Ne habozzon, ha döntenie kell, mert ké-
pes lesz jó megoldásokat találni a gon-
dokra! Szakmai tapasztalatát felhasz-
nálva kikerülheti a buktatókat is.

Vegyen erőt magán, majd emelkedjen fe-
lül a gondokon! Emellett maradjon dip-
lomatikus, mert ha nyersen fogalmaz, 
könnyen megbánthatja a kollégáit!

Kiszámíthatatlanul viselkedik, ezért ne 
számítson komoly teljesítményekre! Vál-
toztasson a hozzáállásán, ha nem akar 
ellenségeket szerezni magának!

Kevésbé eredményes napra számíthat, 
ezért ne ragaszkodjék, hogy Öné legyen 
a vezető szerep. A fontosabb döntések 
meghozatalát hagyja másra!

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.





























Szolgáltatás2021. november 22.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. decem-
ber 5-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
22/1

NYERŐSZELVÉNY
Név:Tel.:

Cím:

Az étteremben az egyik vendég így szól:

– Remek ez a hely, főúr!

– Igazán köszönöm. És mi nyerte meg 

benne a tetszését?

– A zene. Olyan hangosan szólt, hogy 

egy szót sem értettem abból, ... (Poén a 
rejtvényben.)

Remek hely

Kultúraétvágyak

Csak a nagyon magasról és kutyafuttából rápillantó vélheti úgy, 
hogy a nagyváradiak kulturális étvágyát összehabráló főnöki kéz 
iránti haragot a nyár elején óriási pénzért elhívott világhírű énekes 
egyetlen dallama is képes volt azonnal elfújni, mindenki mindent 
megbocsátott, és most már szabad a gazda: az említett főnöki 
kéz megragadhatja, és saját, erősen megkérdőjelezhető ízlése és 
kulturális felkészültsége képére formálhatja a sok évszázad alatt 
kialakult váradi kultúrigényt. De valamire ismét nagyon készül, és 
az említett nyári operagálához hasonló „nagy horderejű” ötlettel, 
ezúttal megyei szintű felmérést készíttetett a különböző kulturá-
lis eseményekkel kapcsolatban. Ennek a legnagyobb melléfogá-
sa, hogy egyszerűen épp a kultúrát fogyasztók zömét „felejtette 
el” megkérdezni, és olyanok mondták meg a tutit, akik talán azt 
sem tudják, hogy a koncert komolyzenére is használatos kifeje-
zés, nem csupán a bulizó őrjöngésekre és hangoskodásokra. 
Ugyanakkor ennek a kérdőívnek a kapcsán elindult a frászbukon 
egy vitaféleség a kultúra fogyasztásáról, arra kihegyezve, hogy a – 
szerintük – igazi kultúrélet nem a közösségi menü egyik szerény 
(?!) fogása, vagyis nem vehető áruként számba. Nekem viszont 
épp ez az adok-kapok, kérdezz-felelek szópárbaj nyitotta fel a 
lelki szemeimet, és láttatott meg egy olyan képet, amin a szóban 
forgó főnök véget nem érő étvággyal habzsol fel mindent, amit 
valaha is kultúraként szerettünk és becsültünk. Még fel se pillant, 
csak gyömöszöli a szájába mindazt, amihez csak hozzáér. Étvá-
gya nem csitul, ki tudja, meddig bírja még. Nagy nehezen sikerült 
elhessegetnem ezt a rémképet, és immár arról próbáltam gon-
dolkodni, hogyan is lehetne ezt a kétféle étvágyat egymástól jól 
megkülönböztetni. Mert azt mondani sem kell, hogy a közönség 
kultúrafogyasztási vágyának semmi köze a mindent elpusztító és 
visszafordíthatatlanul felhabzsoló hatalmi gőghöz. A különböző 
kulturális élmények ugyanis az idők során lerakódnak az agyban 
és a lélekben, jelképes, de értékes műveltségi márványtömbbé 
alakulnak. Az értékhabzsolásnak viszont a vége csakis az ök-
lendezés lehet, amit még az állatok sem fogyasztanának el, ha 
a moslékba kerül. Más szóval a két étvágy közti különbség 
csupán annyi, hogy a közönség minden élménnyel gazdagabb 
lesz, a habzsoló viszont legföljebb egyre büszkébb, amikor 
a mások alkotta érték sikeresnek hitt elpusztítására gondol.

MOLNÁR
JUDIT

KÖZTERÜLET

MINDEKÖZBEN SZÉKELYFÖLDÖN  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
3° / 9°

Kolozsvár
1° / 8°

Marosvásárhely
2° / 10°

Nagyvárad
5° / 10°

Sepsiszentgyörgy
5° / 10°

Szatmárnémeti
5° / 10°

Temesvár
5° / 9°

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.
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Az antológia könyvben, kötetben vagy médiumban kiválasztott és szerkesz-
tett művek gyűjteményét jelenti, amely bizonyos szempontok (például műfaj, 
stílus, szerző/szerzők, történelmi, nyelvterület, korszak, irányzat vagy téma) 
alapján történik. Lehet vers- vagy szöveggyűjtemény, de akár hangfelvételek, 
grafikák gyűjteménye is. A legkorábbról ismert antológiák a latin nyelven írt 
költészettel foglalkoztak, Janus Pannonius költeményei is ilyenekben marad-
tak fenn. A 19. század során jelentek meg az első, magyar költészettel foglal-
kozó antológiák, amelyek közül a legismertebb a Hét évszázad magyar versei. 
Magyar prózát tartalmazó antológiák a 20. században jelentek meg legelőször. 
A szakterület ugyanakkor a film- vagy zenei klasszikus gyűjteményekre vagy válo-
gatásokra is vonatkozik. A tudományos világban az antológiákatS mint oktatási 
forrásokat hozzák létre, hogy megkönnyítsék az alapvető konzultációs források-
hoz való hozzáférést egy adott témában. Az antológia neve a görög anthosz (je-
lentése virág) és a legein szavakból (jelentése: választani) származik; a szóösz-
szetételt a kiadói világ a 18. századi virágválogatási szokásából kölcsönözte.

Az antológia fogalma
KISLEXIKON




