
Az első, közlekedési célból készült föld alatti építmény Babilonban épült az Euf-
rátesz medre alatt i. e. 2170 körül. Az alagút 4,5 méter széles és 3,6 méter magas 
szelvényben, 1 km hosszúságban a királyi palotát kötötte össze Jupiter temp-
lomával. Az ókorban elsősorban tárnaszerű föld alatti folyosók épültek, ilyen 
volt például a Róma közelében lévő, Albani-tó melletti 1900 méter hosszú tárna. 
A középkori Európában számos váralagutat hoztak létre, amelyek a főtornyok-
ból, pincékből, szobákból vagy várkútból vezettek ki a szabadba. A 18. század-
ban sokfelé (főként Észak-Amerikában) épültek olyan föld alatti átkelők, ame-
lyek a vízfolyások és tengeröblök alatti áthaladást szolgálták. Az alagutak épí-
tése a 19. században rohamosan felgyorsult, ez főleg a vasutak fejlődésének 
volt köszönhető. Napjainkban több ezer alagút létezik világszerte, amely az au-
tós és vasúti közlekedést szolgálja. A világ leghosszabb alagútjai: a 82 600 mé-
teres lesothói (Dél-Afrika) vízlétesítmény, a svájci Alpokban elhelyezkedő Gott-
hárd-bázisalagút (57 100 méter), a japán Szeikan-alagút (53 850 méter,) vala-
mint az Angliát és Franciaországot összekötő Csatorna-alagút (49 940 méter).

KALENDÁRIUM

Az alagutak története

Szeptember 10., kedd
Az évből 253 nap telt el, hátravan 
még 112.

Névnapok: Hunor, Nikolett
Egyéb névnapok: Edgár, Erik, Eri-
ka, Honóra, Miklós, Nikol, Nikolasz, 
Nikoletta, Noémi, Zalán

Katolikus naptár: Tolentinói Szent 
Miklós, Nikolett
Református naptár: Hunor
Unitárius naptár: Attila, Hunor
Evangélikus naptár: Hunor, 
Nikolett
Zsidó naptár: Elul hónap 10. napja

A Hunor a csodaszarvas eredetmon-
dájából származó férfi név, a hun (lati-
nul hunnus) népnév kicsinyítőképzős 
származéka.
A Nikolett germán gyökerű női név, 
jelentése: győzedelmes nép. Alakvál-
tozatai: Nikoletta, Nikol. Nicole Kid-
man napjaink egyik legismertebb szí-
nésznője, akit eddigi karrierje során 
négyszer jelöltek Oscar-díjra az Orosz-
lán (2016), Engedd el! (2011), Moulin 
Rouge (2002) és Az órák (2001) című 
produkciókban nyújtott alakításaiért, 
utóbbiért megkapta az Oscar-szobrot.  
Emellett 13-szor jelölték Aranyglóbusz 
díjra, amelyből négyet elnyert.

Colin Firth
Az Oscar-díjas brit színész a dél-ang-
liai Grayshottban született 1960. 
szeptember 10-én. Szülei val-
lástörténészek voltak, akik 
a nigériai kormánynak 
dolgoztak, így Colin 
gyerekkora nagy ré-
szét Nigériában töl-
tötte. Tizenkét éve-
sen szüleivel vissza-
telepedett szülővá-
rosába, és a tanulmá-
nyait is itt folytatta. Ez-
után sikeresen elvégez-
te a színiiskolát a londoni 
Drama Centre-ben. A 80-as
években több színpadi produk-
cióban tűnt fel. Filmes pályafutá-
sa tévéfi lmekben kezdődött az 1980-as 
évek végén, ám a nagy áttörést a Büszkeség és balítélet (1995) című sorozat hozta meg 
számára, majd a Bridget Jones naplója (2001) komédia Mark Darcyjaként lett még 
híresebb. A 2000-es években olyan sikerfi lmekben szerepelt, mint az Igazából szere-
lem (2003), Bridget Jones: Mindjárt megőrülök! (2004), Az utolsó légió (2007), Mam-
ma Mia! (2008), Egy egyedülálló férfi  (2009); utóbbiért Oscar-díjra jelölték. A király 

beszéde (2010) című drámában VI. György királyt 
alakította, teljesítményét Oscar-díjjal és Aranygló-
busz díjjal jutalmazták. Az elmúlt években forgatott 
fontosabb fi lmjei közé tartozik a Dől a moné (2012), 
Amnézia (2014), Bridget Jones babát vár (2016), 
Mamma Mia! – Sose hagyjuk abba! (2018), illetve a 
Kingsman-fi lmek. 1989 és 1994 közt Meg Tilly szí-
nésznő élettársa volt, 1990-ben fi uk (Will) született. 
1997 óta Livia Giuggioli olasz producer férje, aki két 
gyermeküknek (Luca és Mateo) adott életet.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Komoly előrelépésre számíthat, ha ké-
pes alacsonyabbra állítani a mércét ön-
magával szemben. Tanulja meg kiaknáz-
ni jellemének sajátos vonásait!

Eseményekkel tele napra készülhet, fon-
tos kérdésekben kell döntenie. Bár jók a 
megérzései, figyeljen a részletekre, tette-
iben pedig legyen megfontolt!

Remek elképzelésekkel áll elő, ám a kivi-
telezéshez még hiányzik Önből a lendü-
let. Amennyiben szükségesnek érzi, bát-
ran forduljon támogatásért!

Rendkívül jól átlátja a munkafolyama-
tokat, emellett a kollégáival is könnyen 
kommunikál. Bátran tűzzön ki új célo-
kat, és legyen nyitott az újdonságokra!

Nehezen tud koncentrálni, nehezére esik 
minden megoldásra váró feladat. Legyen 
fegyelmezett, és főként a határidős mun-
káival foglalkozzék!

Rossz kedélye miatt most kerülik a társa-
ságát. Ha nem képes önfegyelmet gyako-
rolni, kénytelen lesz egyedül megbirkózni 
a hivatásbeli feladataival.

Munkájában sok akadállyal találja 
szembe magát, ezért most jobban teszi, 
ha félreteszi a problémáit, és hagyja ma-
gát sodródni az eseményekkel!

Munkahelyén váratlan szituációk kö-
vetkeznek be, így ha lehet, őrizze meg 
a higgadtságát! Zárja ki a zavaró ténye-
zőket, cselekedjék következetesen!

Kissé szétszórt a magatartása, így ne-
hezen tudja megvalósítani a teendőit. 
A problémák ellenére maradjon türel-
mes, és őrizze meg az optimizmusát!

Az események nem a vágyai szerint ala-
kulnak, váratlan akadályokba ütközik. 
Maradjon higgadt, mert hamarosan nem 
várt segítsége érkezik!

Használja ki teljes mértékben az innová-
ciós képességeit, illetve a szellemi kapa-
citását! Bátran újítson a hivatásában és 
a magánéletében egyaránt!

Hivatásában óvakodjék a zűrös helyze-
tektől, és szenteljen elegendő időt a kö-
telességeire! Maradjon céltudatos, és ne 
hagyja magát befolyásolni!

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.

KORSZERŰSÍTÉS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
16° / 22°

Kolozsvár
18° / 23°

Marosvásárhely
20° / 25°

Nagyvárad
19° / 23°

Sepsiszentgyörgy
18° / 23°

Szatmárnémeti
18° / 22°

Temesvár
19° / 24°

 » A király beszé-
de (2010) című drá-
mában VI. György 
királyt alakította, 
kiváló teljesítmé-
nyét Oscar-díjjal 
jutalmazták.

Szolgáltatás2019. szeptember 10.
kedd10

Az aug. 26–29. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: aug. 26., hétfő: 
...lóhátról őrizném a disznókat; aug. 27., kedd: ...csak egyet találtunk; aug. 28., szer-
da: Akkor lehet, de addig nem; aug. 29., csütörtök: ...nem fogtok üres kézzel jönni.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. szep-
tember 22-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
10/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Egy amerikai milliomos kastélyt vásárol. 
Családjával végigjárja a termeket. A lo-
vagteremben tizenkét páncél áll.
– Mondd csak, apa – kérdi a kis Jim –, 
a mi őseink egész nap viselték ezt a ne-
héz vasruhát?
– Dehogy, te kis buta – feleli a papája –, 
csak akkor volt rajtuk, amikor az ... (Po-
én a rejtvényben.)

A kastélyban

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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