
A Wright fivérek 1908-ban a Virginia állambeli Fort Myersben bemutatták a vi-
lág első tesztrepülését, nem sokkal ezután pedig Theodore Roosevelt amerikai 
elnök utasítására elindult a katonai célú repülőgépek kidolgozása. Az elkövet-
kezendő években az amerikai kormány egyre nagyobb összegekkel támogatta 
a fejlesztést. 1922-ben létrehozták a legelső sugármeghajtású repülőgépet. Né-
hány évtizeden belül a légi közlekedéssel párhuzamosan a légi ipar is elburján-
zott. A 30-as években csak az USA-ban 150 különböző repülőgépgyártó cég mű-
ködött; mindegyik saját modelleket produkált, és próbálta megvetni a lábát a 
felfutóban lévő iparágban. Idővel viszont megindultak a csődök és összeolva-
dások is. Például a francia Airbus Industrie nagy európai repülőgyártók (a CASA,
Aérospatiale, Deutsche Airbus, Fokker VFW, Hawker Siddeley) összeolvadása-
ként, konzorciumaként kezdte önálló pályafutását. Jelenleg felváltva küzd a pi-
aci elsőségért az 1916-ban alapított amerikai Boeing gyártóval, amely a nagy 
sikerét a második világháborúnak köszönhette: ekkor a futószalagon érkező 
amerikai kormányzati megrendelések biztosították a cég jövedelmezőségét.

KALENDÁRIUM

A repülőgépgyártás története

November 26., kedd
Az évből 330 nap telt el, hátravan 
még 35.

Névnap: Virág
Egyéb névnapok: Atanáz, Beren-
gár, Konrád, Lénárd, Miklós, Milán, 
Péter, Pető, Szilveszter, Viktorina

Katolikus naptár: Szent Konrád, 
Szent Viktória, Lénárd
Református naptár: Virág
Unitárius naptár: Csongor
Evangélikus naptár: Virág
Zsidó naptár: Hesván hónap 
25. napja

A Virág a latin Flóra magyarításaként 
felújított régi magyar női név. Móricz 
Zsigmond legidősebb lánya, Móricz 
Virág (1909–1995) fi lmes segédren-
dező és írónő volt, aki Bécsben és 
Berlinben végezte a tanulmányait, 
majd 1932-ben a budapesti egyetemen 
esztétikából és művészettörténetből 
szerzett oklevelet. Pályafutása alatt 
számos regényt, novellát és útirajzot 
írt. 1936-ban a Bukaresti éjszaka című 
novellájával elnyerte a Nyugat pá-
lyázatának díját. További fontosabb 
művei: Apám regénye (1953), Balga 
szüzek (1961), Móricz Zsigmond szer-
kesztő úr (1967).

Rita Ora
A népszerű brit énekesnő 1990. no-
vember 26-án a jugoszláv Pristi-
nában. A délszláv háborúk 
miatt a koszovói albán 
származású szüleivel 
(pszichiáter anyjával és 
közgazdász apjával) 
már néhány hónapo-
san letelepedett az 
Egyesült Királyság-
ban. Londonban nőtt
fel, illetve itt végezte 
tanulmányait is. Tizen-
négy évesen szerepelt a 
Spivs című krimivígjáték-
ban, majd elkezdett ének-
léssel foglalkozni. Kezdetben 
háttérénekesként közreműködött 
Craig David néhány dalában, majd feltűnt
Jay-Z pár videóklipjében. A 2009-es Eurovíziós Dalversenyen az Egyesült Királyságot 
szerette volna képviselni, de végül nem őt választották be. Még ugyanezen évben 
szerződött a Rock Nation kiadóval. 2011 decemberében megjelent első dala (Hot 
Right Now) a YouTube-on, amelyet DJ Fresh-sel közösen adott elő. 2012-ban piacra 
került az Ora című debütáló albuma, ami hatalmas siker lett, a brit toplisták élére 

került, és platinalemezzé vált. Az albumon többek 
közt olyan hírességekkel működött közre, mint Ka-
nye West, Tinie Tempah, Will.I.Am és Drake. 2015-
ben az Angliában sugárzott X-Faktor című tehetség-
kutató műsor 12. évadjának egyik zsűritagja volt, a 
mentoráltja, Louisa Johnson pedig ebben az évben 
megnyerte a versenyt. Szintén 2015-ben kinevezték 
Koszovó tiszteletbeli nagykövetének. 2018-ban meg-
jelent második albuma (Phoenix), amely szintén 
nagy sikert aratott a zenerajongók körében.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Igyekezzék alkalmazkodni a jelenlegi kö-
rülményekhez! Ne essen pánikba a nega-
tív események miatt, mert képes hamar 
felülemelkedni a gondokon!

Egyedül kell szembenéznie a gondokkal, 
támogatásra ma ne számítson. Bármibe 
is kezd, maradjon óvatos, és kerülje az 
ösztönös cselekedeteket!

Eredményekben gazdag nap vár Önre. 
A tervek megvalósításához viszont nagy 
szüksége lesz az önuralmára, valamint a 
diplomáciai képességére.

Szánjon némi időt arra, hogy átgondolja 
az Ön körül zajló fejleményeket! Ezenkí-
vül vizsgálja meg mindazt, ami az elkö-
vetkező napokban vár Önre!

Kizárólag akkor hozzon döntéseket, ha 
valamennyi lehetőséget számba vett, il-
letve felmérte a következményeket. Min-
dig konzultáljon a társaival!

Kiváló ötletek fogalmazódnak meg Ön-
ben. Ossza meg az elképzeléseit a pozi-
tív gondolkodású kollégáival, ezáltal fel-
gyorsíthatja a kivitelezést.

Több kihívásnak kell megfelelnie, ezért 
igyekezzék minden körülmények közt 
megőrizni a kiegyensúlyozottságát! Ves-
se be a szaktudását és az erényeit!

Rendszerezze a munkáit, és vegye figye-
lembe a határidőket! Állítson fel fontos-
sági sorrendet, így szinte minden kötele-
zettségének eleget tehet!

Rendkívül határozatlan, ezért kerülje az 
olyan helyzeteket, amelyekben döntésre 
kényszerülne! Keressen olyan tevékeny-
séget, mely szellemileg feltölti!

Ma nehezen tud koncentrálni a napi fel-
adataira, így ezúttal ne számítson kima-
gasló teljesítményekre! Csupán egyszerű 
feladatokkal foglalkozzék!

Lehetősége adódik megerősíteni a kap-
csolatait és hasznos szövetségeket köt-
ni. Próbálja meg fenntartani az összhan-
got a környezetében élőkkel!

Ne avatkozzék bele mások ügyeibe, a 
munkálatai során pedig vigyázzon, ne 
vesszen el a részletekben! Fordítson 
több időt a fontosabb viszonyaira!

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.

BILLOG  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 9°

Kolozsvár
6° / 10°

Marosvásárhely
4° / 10°

Nagyvárad
5° / 1 1°

Sepsiszentgyörgy
5° / 10°

Szatmárnémeti
5° / 1 1°

Temesvár
7° / 12°

 » 2012-ban piac-
ra került az Ora cí-
mű debütáló albu-
ma, amely a brit 
toplisták élére ke-
rült, majd platina-
lemezzé vált.

Szolgáltatás2019. november 26.
kedd10

A 2019. november 11–14. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: no-
vember 11., hétfő: ...a szája kinyílik; nov. 12., kedd: Galilei honvéd, lépjen ki!; nov. 
13., szerda: Először is fi zessen előre!; nov. 14., csütörtök: Ránéztem még egyszer.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. decem-
ber 8-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
26/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Fiatal hölgy beszélget az anyjával:
– Anya! Azt szeretném kérdezni, hogy 
szerinted mivel tehetném boldoggá a 
férjemet?
– Háát kislányom... ööö... izé... háát 
amikor két ember szereti egymást, akkor 
a szeretkezés a világ legcsodálatosabb 
dolga... és...
– Anya! Azy már tudom, hogy kell szerel-
meskedni! Engem most speciel a... (Poén 
a rejtvényben.)

Fiatal házasok

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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