
A darwinizmusnak nevezett gondolkodási irányzat Charles Darwin (1809–
1882) brit természettudós doktrínáján alapszik. Az elmélet esszenciája: a ter-
mészetben az élőlények egymással versengenek a fennmaradásért; a termé-
szetes kiválasztódás útján pedig mindig a legrátermettebb egyedek örökítik 
tovább génjeiket; a fajok így egyre tökéletesebben alkalmazkodnak a környe-
zetükhöz. A teória szerint a mai fajok ezen a módon alakultak ki az egysej-
tűektől kezdve az emberig. 1831 és 1836 között Darwin Föld körüli hajóúton 
vett részt, amelynek során botanikai és zoológiai gyűjteményt állított össze. 
Bár 1837-ben írásba foglalta az elméletét, doktrínáját csupán 1859-ben pub-
likáltatta A fajok eredete című könyvében; 1868-ban megjelent Az állatok és 
növények változásai háziasításuk során című írása is. Miután Darwin leírta, 
hogy az embernek, illetve a majomnak közös őse lehetett, ez egy negyven 
évig tartó kutatói vitát eredményezett. A darwinizmus nevű irányzat nem-
csak a biológiai, de a gazdasági és filozófiai gondolkodást is befolyásolta. 
Alapja lett például a materializmusnak, illetve közvetetten a marxizmusnak.
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A Lídia görög–héber eredetű bibliai 
személynév, jelentése: az ókori, gaz-
dagságáról híres Lídiából való nő. 
Dömölky Lídia többszörös világbaj-
nok magyar tőrvívó volt, aki három-
szor (1960, 1954, 1968) lett olimpiai 
érmes csapatban, illetve egyéni ver-
senyzőként egyaránt.
A Lívia a latin származású Líviusz 
férfi név női párja, jelentése: kékes, 
ólomszínű. A név ismert viselője Liv 
Ullmann norvég fi lmszínésznő, for-
gatókönyvíró és rendező, akit alakí-
tásaiért két alkalommal jelöltek Os-
car-díjra (Kivándorlók, 1971; Szemben 
önmagunkkal, 1976).

Ferrari Violetta (1930–2014)
A Jászai Mari-díjas magyar színésznő 
és énekesnő Hódmezővá-
sárhelyen született olasz 
származású családban. 
Tanulmányait Buda-
pesten végezte, a mű-
vészi pályáját pedig 
gyermekszínészként 
kezdte hatévesen a 
Pesti Színházban. 
1949-ben a Madách 
Színház ösztöndí-
jasaként végezte el a 
Színház- és Filmművé-
szeti Főiskolát. 1949-ben 
férjhez ment Básti Lajos szí-
nészhez, a házasságuk viszont 
csupán öt évig tartott. 1950–56 
között a Nemzeti Színház tagja volt. 
Filmes karrierje 1950-ben indult a Dalolva szép az élet című vígjátékban. Legemléke-
zetesebb szerepeit a Föltámadott a tenger (1953), a Fel a fejjel (1954), a Kétszer kettő 
néha öt (1955), illetve a Gázolás (1955) című játékfi lmekben alakította. A munkássá-
gát 1955-ben Jászai Mari-díjjal jutalmazták. Második férje Földiák János mérnök volt, 
akitől 1956-ban született Péter fi a. Ugyanezen évben emigrált. Kezdetben Bécsben, 

majd Nyugat-Németországban (NSZK) élt, ahol szá-
mos szerepet is kapott. Ekkoriban énekesnőként 
több kislemeze is megjelent. Második fi a 1963-ban az 
NSZK-ban jött világra. 1964-ben egy német táncdal-
fesztiválon is fellépett. Második házassága szintén 
válással végződött 1973-ban. Az 1990-es évek után 
többször hazalátogatott, ámde szerepet már nem 
vállalt. A színpadi alakításai mellett 43 fi lmben ját-
szott, legutoljára a Konrad (1983) című családi vígjá-
tékban bukkant fel. Budapesten hunyt el 83 évesen.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Feszült hangulat uralkodik Ön körül, 
ezért lehetőleg halassza el azokat a teen-
dőket, amelyekhez összpontosítás vagy 
a társai segítsége szükséges!

Kiváló formában van, gyorsan túlteszi 
magát a rutintennivalókon. Keressen 
olyan elfoglaltságokat, amelyek új pers-
pektívákat nyithatnak meg Ön előtt!

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

Komoly buktatók rejtőznek a mai felada-
tai mögött. Mielőtt bármilyen fontos dön-
tést hoz, hallgassa meg társai javaslata-
it, majd alaposan mérlegeljen!

Legyen elővigyázatos, ugyanis pár meg-
gondolatlan lépés elég ahhoz, hogy el-
veszítse mindazt, amiért eddig oly sokat 
küzdött. Intézze egyedül ügyeit!

Maradjon nyitott mindenkivel, és kissé 
helyezze háttérbe a saját érdekeit! Bár 
ideiglenesen távol kerül a céljaitól, így is 
lesz része sikerélményekben.

Nem tudja kézben tartani az események 
irányítását, ezért a tevékenysége is holt-
pontra kerül. Igyekezzék alkalmazkodni 
a kialakult helyzetekhez!

Sikeres napra számíthat, amennyiben 
okosan osztja be az idejét. Keresse az 
egyszerű megoldásokat, a bonyolult fel-
kéréseket pedig utasítsa vissza!

Nagyszerű ötletekkel áll elő, elméletei ha-
tékonynak bizonyulnak. Majdnem min-
den kérdésre ideális megoldást találhat, 
hogyha követi az ösztöneit.

Kiváló érzékkel talál megoldásokat a vá-
ratlanul felbukkanó problémákra. Lehe-
tőleg ne változtasson az elvein, továbbra 
is céltudatosan cselekedjék!

Eredményes nap vár Önre, elképzeléseit 
akadálymentesen véghezviheti, és még a 
személyes ügyeire is marad ideje. Kerülje 
el a vitás szituációkat!

Legyen türelmes, és egyszerre csak egy 
munkálattal foglalkozzék! Csak így lesz 
képes felmérni a buktatókat, és elkerül-
ni az esetleges bosszúságokat.

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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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
 –8° / –2°

Kolozsvár
 –4° / 2°

Marosvásárhely
 –3° / 0°

Nagyvárad
 –1° / 3°

Sepsiszentgyörgy
 –6° / –1°

Szatmárnémeti
0° / 3°

Temesvár
 –2° / 5°

 » Színpadi ala-
kításai mellett 
43 játékfi lmben 
szerepelt, éne-
kesnőként pedig 
több kislemeze is 
megjelent.
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A 2019. január 28–31. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: janu-
ár 28., hétfő: Aszfaltot; január 29., kedd: Ha jól látom, cápák jönnek; január 
30., szerda: Kezesbárány; január 31., csütörtök: ...lyukat, amin az órám kiesett.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. február 
24-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

február
12/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Mondja, fiam – kérdezi a tanár a fel-

vételi vizsgán –, melyik nagy folyó szeli 

át Németországot, és mi a neve?

A diák büszkén kihúzza magát:

– Tanár úr, kérem, Németországot sok 

nagy folyó szeli át, ... (Poén a rejtvény-
ben.)

Tanár úr, kérem!

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

7

8

3

4

5

2

7

1

4

8

5

7

6

9

5

2

3

5

4

9

6

2

5

7

9

1

1

6

8

5




