
A világ leghíresebb viaszmúzeumát, a londoni Madame Tussaud-panoptikumot 
a francia Marie Tussaud viaszszobrász alapította 1835-ben, akit a holland Philip 
Curtius tanított viaszmodellezésre. Curtius volt amúgy az első viaszművész, aki 
első alkalommal mutatott be egy effajta kiállítást 1770-ben Párizsban. A londoni 
Baker Streeten lévő Tussaud-panoptikumban eleinte történelmi és királyi sze-
mélyek, majd később híres bűnözők viaszfigurái voltak láthatóak. Tussaud már 
az 1770-es években készített viaszfigurákat. Első alkotása Voltaire volt. Szintén 
ebben az időszakban mintázta meg Jean-Jacques Rousseau, illetve Benjamin 
Franklin alakját is. A francia forradalom alatt számos híres áldozat figuráját ké-
szítette el. A galéria eredetileg mintegy 400 különböző viaszmást tartalmazott, 
de egy tűzkár 1925-ben, majd egy német bomba által okozott kár 1941-ben tönk-
retette a legtöbb régebbi modellt. A viaszmúzeum napjainkra az egyik legjelen-
tősebb turisztikai attrakcióvá nőtte ki magát Londonban, emellett a múzeum 
alkotásaiból állandó kiállításokat rendeznek Amszterdamban, Koppenhágá-
ban, Berlinben, Las Vegasban, New Yorkban, Hongkongban és Sanghajban is.
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Az Antal férfi név a római Antoni-
us nemzetségnévből rövidült, jelen-
tése: herceg, fejedelem, elöljáró. Női 
párja: Antónia. Antonio Banderas 
napjaink egyik ismert spanyol fi lm-
színésze, aki eddigi karrierje során 
több mint száz fi lmben játszott. Leg-
emlékezetesebb alakításait az Evita 
(1996), Zorro álarca (1998), valamint 
az És a főszerepben Pancho Villa, 
mint maga (2003) című produkciók-
ban nyújtotta, amely szereplésekért 
Aranyglóbusz díjra jelölték. Szinkron-
színészként többek között a Shrek-fi l-
mekben szereplő Csizmás kandúrnak 
kölcsönözte a hangját.

Benjamin Franklin (1706–1790)
A világhírű amerikai feltaláló, 
író, politikus, diplomata, 
természettudós, fi lozó-
fus és nyomdász Bos-
tonban született 
1706. január 17-én 
tizenhét gyerme-
kes családban. 
Már fi atalkorá-
ban kitűntek 
rendkívüli fi -
zikai és szel-
lemi adottsá-
gai. Remekül 
úszott, emellett 
a természet titkai 
és a művészi világ is 
foglalkoztatta. Újítási 
és teremtési szándékai 
már az egyszerű kísérleteiben 
megmutatkoztak, valamint előbb
lírai, később pedig a prózai írásaiban. Tizenévesen kitanulta a nyomdászszakmát 
az idősebb testvére által működtetett nyomdában, az itt eltöltött évek alapjául 
szolgáltak későbbi vállalkozásainak. 1728-ban társtulajdonos lett egy nyomdában, 
és folyóiratokat jelenített meg. Később elszegődött a postához, ahol a postaügyi 
miniszterségig vitte, miközben reformálta a postaforgalmat. 1743-ban fi lozófi ai 
egyletet alapított, majd létrehozta az első tűzoltó egyesületet, biztosítótársaságot, 
egyetemet és kórházat. Elsőként vezette be az elektromosan pozitív, illetve negatív 
töltések fogalmát, és felfedezte, hogy a villám is elektromos természetű. 1752-ben 
egy papírsárkány segítségével kísérleteket végzett, amelynek következtében lét-

rejött a villámhárító. Ezenkívül feltalálta az üveg-
harmonikát, a Franklin-kályhát, a bifokális szem-
üveglencsét, valamint a rugalmas katétert. Bár 
nem védjegyeztette egyik találmányát sem, mindig 
támogatta a fejlesztők és szerzők jogait. A függet-
lenségi háború után megválasztották Pennsylva-
nia kormányzójának. 1757-től 1775-ig a gyarmatok 
londoni képviselője volt. Sokáig igyekezett meg-
akadályozni a fegyveres összecsapást a gyarmatok 
és az anyaország között. 1776-ban ő kezdeményez-
te az amerikai Függetlenségi nyilatkozatot. 

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Olyan helyzetekkel szembesül, ahol ki 
kell állnia véleményéért. Ne vegye szívre, 
ha nem ért mindenki egyet Önnel, vagy 
konfliktusba kerül valakivel!

Remek érzékkel talál megoldásokat a vá-
ratlanul felbukkanó kérdésekre. Ha le-
het, ne változtasson az elvein, cseleked-
jék továbbra is lényegre törően!

Kissé fogja vissza azt a munkatempót, 
amelyet az utóbbi időszakban diktált 
magának. Nem kell tartania attól, hogy 
esetleg elveszti a kivívott pozícióját.

Ezúttal azokat a tevékenységeket helyez-
ze előtérbe, amelyek már régóta foglal-
koztatják Önt, de eddig nem jutott ideje 
belefogni a kivitelezésükbe!

Irányítsa a figyelmét az élet gyakorlati kér-
déseire. Ne hagyja, hogy bárki is kihasz-
nálhassa. Kreativitása teret nyerhet, en-
gedje szabadjára fantáziáját!

Szinte semmi sem alakul a kívánsága 
szerint. Tele van feszültséggel, és ez meg-
látszik a munkáján is. Vonuljon a háttér-
be, és kerülje el a viszályokat!

Sok teendő vár Önre, ezért okosan üte-
mezze be a napját! Újabb feladatba csak-
is akkor kezdjen bele, ha már a végére 
járt a folyamatban lévőkkel!

Úgy érzi, egyedül kell megharcolnia a hi-
vatali nehézségekkel. De ha nyitott szem-
mel jár, rájön, hogy sok segítőtársa van, 
csak meg kell találni őket.

Nehezen hajlik a kompromisszumok-
ra, emiatt pedig hátrányos helyzetbe ke-
rülhet. Találja meg a középutat, csak így 
számíthat a társai segítségére!

Hajlamos bizonyos kérdéseket túlbonyo-
lítani, ezzel pedig a környezetében élők 
dolgát is megnehezíti. Igyekezzék változ-
tatni a munkamódszerein!

Hivatali életében ne számítson kiemelke-
dő eredményekre, mert képtelen túllépni 
a magánéleti problémákon. Koncentrál-
jon a határidős munkákra!

Nincs csúcsformában, ezért a mai napon 
mellőzze azokat a problémákat, ame-
lyekkel holtpontra került. Próbáljon meg 
segítőket keresni maga mellé!

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.

HAZAI VÉDŐOLTÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
0° / 3°

Kolozsvár
2° / 3°

Marosvásárhely
–1° / 6°

Nagyvárad
4° / 6°

Sepsiszentgyörgy
 1° / 6°

Szatmárnémeti
1° / 2°

Temesvár
4° / 10°

 » Számos talál-
mány fűződik a 
nevéhez. Emel-
lett 1776-ban ő 
volt az amerikai 
Függetlenségi 
nyilatkozat kez-
deményezője.

Szolgáltatás2019. január 17.
csütörtök10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. január 
27-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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– Már megint egy új ruha? – zsörtölődik 

a férj. – És mit gondolsz, mégis miből fo-

gom kifizetni?

– Ó, drágám – feleli az asszony –, én nem 

vagyok olyan ... (Poén a rejtvényben.)

Új ruha

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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