
A tőzsde nyilvános, központosított és szervezett piac, olyan hely, ahol bizo-
nyos személyek meghatározott időben különböző árukat adhatnak el és sze-
rezhetnek be szigorú eljárási szabályok szerint; üzletet pedig csak ügynökön 
(alkusz) keresztül lehet kötni. Az effajta adásvételben részt vevő áruknak vagy 
értékpapíroknak nem kell jelen lenniük, mivel az egyes áruk helyettesíthetők, 
vagy egymással kicserélhetők. Az eladni és venni szándékozók árelképzelései 
befutnak a tőzsdei üzletkötőkhöz (brókerek), akik ezeket megpróbálják a pia-
con érvényesíteni. A tőzsde nemcsak piac, hanem a modern gazdaság fontos 
gazdasági értékelője, valamint információs központja is. A világ első tőzsdéje 
1531-ben nyílt a belga Antwerpenben; itt gyűltek össze először különböző nem-
zetiségű kereskedők üzletelni. A 18–19. századra a tőzsde általános jelenség-
gé vált Európában, majd Amerikában. Az idők során minden elővigyázatosság 
ellenére a gazdasági válságok és a túlzott spekuláció időnként tőzsdekracho-
kat idézett elő. A 19. század végétől a kormányok és a nagy bankok jelen-
tősen beavatkoztak a tőzsdei üzletekbe, a krachok megakadályozása céljából.

KALENDÁRIUM

A tőzsde fogalma

November 12., kedd
Az évből 316 nap telt el, hátravan 
még 49.

Névnap: Jónás
Egyéb névnapok: Emil, Emília, Jo -
za fát, Keresztély, Krisztián, Levente, 
Renáta, Renátó, Szilvánusz, Tihamér

Katolikus naptár: Szent Jozafát, 
Jónás, Renátó
Református naptár: Jónás
Unitárius naptár: Emília
Evangélikus naptár: Jónás, Renátó
Zsidó naptár: Hesván hónap 
11. napja

A Jónás héber származású férfi név, 
jelentése: galamb. A név elsősorban 
az északi országokban közkedvelt. 
Jónás könyve egyike a Biblia pró-
fétai könyveinek, központi alakja 
mind a zsidó, mind a keresztény ká-
nonban a kispróféták közé tartozik. 
Az egyik leginkább ismert bibliai 
történet, hála a számtalan, zömmel 
humoros, illetve a gyermekek köré-
ben is népszerű feldolgozásának. Az 
Isten elhívása elől menekülő, majd 
saját igaza érdekében még Istennel 
is perlekedö próféta története. A ke-
reszténységben az írásnak krisztoló-
giai jelentősége van.

Ryan Gosling
Az Oscar-díjra jelölt kanadai színész, 
zenész és producer az Ontario 
tartományban lévő London-
ban született 1980. novem-
ber 12-én utazási ügynök, 
illetve titkárnő fi aként. 
Cornwallban nevelke-
dett, ugyanitt végezte 
tanulmányait is. Kar-
rierjét gyerekszínész-
ként kezdte a Disney 
Channel tévécsatorna 
Mickey Mouse Club cí-
mű műsorában 1993 és 
1995 között, majd egyéb 
családi és ifj úsági sorozatok-
ban is szerepelt, mint például 
az Álomsuli vagy az Az ifj ú Herku-
les kalandjai, utóbbiban a címszereplőt 
alakította. Első fi lmes főszerepét A hitetlen (2001) című drámában kapta, melyben 
neonácivá váló zsidó férfi t alakított. A nagy áttörést a Szerelmünk lapjai (2004) című 
romantikus vígjáték hozta meg számára. Két évvel később a Fél Nelson című drámá-
ban lévő szerepléséért Oscar-díjra jelölték. A Plasztikszerelem (2007), Kék Valentin 
(2010) és Őrült, dilis szerelem (2011) és A hatalom árnyékában (2011) produkciókért 

Aranyglóbusz díjra jelölték. Ezután három bűnügyi 
fi lmben (Gengszterosztag, Túl a fenyvesen, Csak 
Isten bocsáthat meg) tűnt fel a fi lmvásznon. 2016-
ban a Kaliforniai álom című romantikus musicalért 
számos pozitív kritikát kapott a szakmától, teljesít-
ményét újabb Oscar-díj-jelöléssel, valamint Arany-
glóbusz díjjal méltányolták. 2004 és 2007 közt Rachel 
McAdams színésznő volt az élettársa, 2011 óta pedig 
Eva Mendes színésznővel él együtt, akitől 2014-ben 
kislánya (Esmeralda Amada) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Készüljön arra, hogy szokatlan munkák-
kal kell megbirkóznia! Őrizze meg az op-
timizmusát, és hagyja figyelmen kívül az 
Önt támadó kijelentéseket!

Elcsitulnak Önben a belső ellentétek, így 
megtalálja azt a belső egyensúlyt, amire 
már annyira vágyott. Szenteljen több időt 
a személyes problémáira!

Sokat töpreng a közelmúlt eseményein, 
és aztán rájön, hogy hol tévedett. Tegye 
túl magát a történteken! A tanulságok ré-
vén korrigálhatja a lépéseit.

Számos teendő zúdul a nyakába. Csak 
úgy tud megbirkózni a sok teherrel, ha 
rangsorolja a tennivalókat, a kevésbé 
fontosakat pedig elnapolja.

Igyekezzék nyitott lenni az új dolgok be-
fogadására, és merjen változtatni koráb-
bi elgondolásain! A váratlan helyzetek-
ben viselkedjék diplomatikusan!

Tele van energiával, emiatt pedig hajla-
mos többet vállalni a kelleténél. Most 
jobban teszi, ha visszavesz a tempóból, 
és több figyelmet fordít önmagára.

Szakmailag sorsdöntő fejlemények vár-
nak ma Önre. Maradjon megfontolt, és 
lehetőleg mindig cselekedjék összhang-
ban a környezetében élőkkel!

Ezúttal megcsillogtathatja az erényeit, és 
magára vonhatja azon személyek figyel-
mét, akiktől az előmenetele függ. Marad-
jon minden helyzetben kitartó!

Mivel túl engedékeny, könnyen kihasz-
nálhatják. Válogassa meg, kivel kerül 
kapcsolatba, ezzel is csökkentve az 
esélyt arra, hogy túlvállalja magát!

Nehezen halad a dolgaival, ezért a válto-
zások most jótékony hatással lehetnek a 
tevékenységére. Legyen nyitott, ne ide-
genkedjék az újításoktól!

Elérhető közelségbe kerülnek a célki-
tűzései, az eredmények viszont az Ön ki-
tartásán múlnak. Legyen megfontolt, il-
letve tartsa meg az optimizmusát!

Ötleteit csak akkor tudja sikerre vinni, ha 
segítőkre talál. Ámde vigyázzon, feltétel 
nélkül ne bízzon meg senkiben, nehogy 
véletlenül tévútra vezessék!

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.

FOLYAMAT  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
1 1° / 15°

Kolozsvár
13° / 17°

Marosvásárhely
13° / 16°

Nagyvárad
18° / 20°

Sepsiszentgyörgy
13° / 17°

Szatmárnémeti
16° / 18°

Temesvár
17° / 19°

 » A Fél Nelson cí-
mű drámában és 
a Kaliforniai álom 
című musicalben 
nyújtott teljesítmé-
nyéért Oscar-díjra 
jelölték.
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A 2019. október 28–31. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: okt. 28., 
hétfő: ...egymásra támaszkodunk; okt. 29., kedd: Mire felérek éppen érett lesz; okt. 
30., szerda: ...utálom a titkárnőmet; okt. 31., csütörtök: ...a nagyapád van benne?

MEGFEJTÉSEK

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

november
12/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Sorakozót rendel el a százados. Egyszer 

csak megszólal:

– Ki mozog?

– A föld! – válaszol valaki.

– Ki mondta?

– Galilei – szólal meg ismét a hang.

– ...!  (Poén a rejtvényben.)

Laktanyában

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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