
Az első képkiállítás az ókori Korinthoszban volt, ahol Parrhaszioszt 
– a Bakkhoszt ábrázoló festményéért – megkoszorúzták. Athénban a 
festők műveit nyilvános helyeken állították ki, és a közönség nagy ér-
deklődéssel vett részt a bírálatban. A híres Apellesz is nyilvános bí-
rálatra bocsátotta eladásra szánt festményeit, és azok mögé rejtőzve 
leste a közönség megjegyzéseit. A monda szerint előnyére használta 
fel egy egyszerű varga bírálatát is, aki a művész által festett hímes ci-
pőkön talált némi kivetnivalót. Az első műkiállítás 1763-ban zajlott 
le, amelynek a fő célja Pompadour márkiné szeszélyeinek kiszolgálá-
sa volt. Általános iparkiállítás legelőször 1789. szeptember 18-án nyílt 
meg a párizsi Mars-mezőn; ezt főként azért szervezték, hogy felmér-
jék a francia ipar akkori helyzetét, illetve megjelöljék a fejlesztésben 
a tennivalókat. Ez volt a világ első olyan kiállítása, ahol maga az állam 
is képviseltette magát. Az akkori mértékeket, súlyokat, porcelánt, va-
lamint a versailles-i fegyvereket mutatták be hivatalosan.
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A kiállítások története

November 28., csütörtök
Az évből 332 nap telt el, hátravan 
még 33.

Névnap: Stefánia
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Jakab, Stefánia
Unitárius naptár: Stefánia
Református naptár: Stefánia
Evangélikus naptár: Stefánia
Zsidó naptár: Hesván hónap 
27. napja

A Stefánia a görög eredetű István 
férfi név női párja, jelentése: virágko-
szorú. Steffi   Graf egykori világelső 
német teniszező volt, akit a szakértők 
a sportág minden idők egyik legjobb 
képviselőjének tartanak. Pályafutá-
sa során összesen 107 WTA-tornát 
nyert meg, ebből huszonkettőt egyéni 
Grand Slam-tornán. 1988-ban meg-
nyerte mind a négy Grand Slam-tor-
nát, és egyéniben olimpiai bajnok is 
lett: az ő tiszteletére nevezték el ezt a 
teljesítményt Golden Slamnek. 1999-
ben az amerikai Associated Press hír-
ügynökség a 20. század legjobb női 
teniszezőjének nevezte.

Komár László (1944–2012)
A magyar Elvis Presleynek is becézett 
énekes Adásztevelben született 
1944. november 28-án. Zenei 
pályafutását a Scampolo 
együttesben kezdte 1962-
ben, majd pár év múl-
va a Dogs nevű ban-
dában folytatta. Leg-
első szólókislemeze 
1970-ben jelent meg
Jóbarátom címmel. 
Ezután a Non-Stop, 
és a Szemek, Szájak, 
Szívek együttesek tag-
jaként tevékenykedett. 
Később a Sprint zenekarral 
1978-ban nagylemezt adott ki. 
Szólókarrierje 1979-ben indult útjá-
ra. 1980 elején a Magyar Televízió Tessék 
választani! című műsorában lépett fel Fülöp Ervin zenjére írt Hol van már a klub 
című dalával. Ugyanezen évben Az áldozat című fi lm betétdalával, a Fehér hold, 
a Húsz év múlva és a Szóljon a zene című  dalokkal aratott sikert. 1981-ben jelent 

meg első önálló nagylemeze, amelyet az következő 
három évtizedben további 19 album követett. Dalai 
rock and roll stílusúak, saját bevallása szerint Elvis 
Presley nagy rajongója volt. Munkásságáért 2011. 
november 28-án a Hungaroton kiadó életműdíjat 
adományozott neki. 2006-ban daganatos betegséget 
diagnosztizáltak nála, ám ezt a média előtt sokáig 
nem vállalta fel. Ötször nősült, második feleségétől 
1982-ben fi a (Balázs) született, negyedik hitvese pe-
dig 2004-ben kislányának (Karolina) adott életet.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Munkahelyi helyzete csupán rövid táv-
ra engedi Önt tervezni, ezért, ha lehet, 
maradjon elővigyázatos, döntéseit pedig 
mindig körültekintően hozza meg!

Személyes ügyei miatt kissé negatívan 
viszonyul a környezetében élőkhöz. Ke-
rülje a viszályhelyzeteket, és csupán egy-
szerű feladatokat vállaljon el!

Aknázza ki a lehetőségeit, lehetőleg ne 
torpanjon meg az első akadálynál! A kilá-
tástalannak tűnő gondokra kérjen taná-
csot a tapasztaltabb társaitól!

Képtelen összpontosítani a kötelezett-
ségeire, számos megoldatlan teendőt 
halmoz fel. Úgy tűnik, támogatás nélkül 
nem lesz képes eredményre jutni.

Fontos lépéseket tehet bizonyos kérdé-
sekben, hogyha céltudatos marad. Lehe-
tőleg ne gyorsítsa fel a műveleteket, mert 
az ma nem hoz eredményt!

Ossza be okosan az idejét, és zárjon le 
minél több munkálatot! Ne hagyja, hogy 
a környezetéből érkező jelek eltereljék a 
figyelmét a célkitűzéseitől!

Mielőtt kockázatot vállal, mérlegelje a le-
hetséges következményeket! Ne ijedjen 
meg az újszerű dolgoktól, változtasson a 
megszokott módszerein!

Bárhogyan alakulnak a dolgai, kezeljen 
mindent könnyedén, hozzáállásával min-
den nehézségen képes lesz túllépni. Le-
gyen mindenkivel segítőkész!

Figyelme szinte mindenre kiterjed, való-
sággal keresi a bonyolult teendőket. Ki-
csit vegyen vissza a tempóból, mielőtt 
felemésztené az energiaforrását!

Kisebb megpróbáltatások várnak ma 
Önre. Tárgyalásai során viselkedjék dip-
lomatikusan, azonban tartsa meg hatá-
rozottságát és elszántságát!

Hivatásában kisebb viszály adódhat, 
amely érzékenyen érintheti Önt. Az sem 
kizárt, hogy emiatt néhány szakmai vi-
szonyát most át kell értékelnie.

Túlságosan készséges, emiatt pedig nem 
tud megfelelő ütemben haladni a mun-
kájával. Találja meg az egyensúlyt a tár-
sai, illetve a saját érdekei közt!

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.

ARCULATVÁLTÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
5° / 10°

Kolozsvár
8° / 10°

Marosvásárhely
8° / 14°

Nagyvárad
11° / 14°

Sepsiszentgyörgy
5° / 12°

Szatmárnémeti
8° / 10°

Temesvár
12° / 15°

 » Zenei munkás-
ságáért a Hunga-
roton lemezkiadó 
2011. november 
28-án életműdí-
jat adományozott 
neki. 

Szolgáltatás2019. november 28.
csütörtök10

A korrupt rendőrt meglátogatja a felesé-
ge a börtönben. Halkan megkérdi tőle:
– Rendben van minden a kis reszelővel, 
amit tegnap a kenyérbe rejtettem neked?
– Igen, ma délután operálnak. 

A tanár kérdi a diákot:
– Mondd, Pistike, tapasztaltad már azt, 
hogy jobb adni, mint kapni?
– Igen, tanár úr! Például tegnap délután  
a bokszedzésemen.

VICC

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
28/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két egérke beszélget:
– Olyan fáradtnak látszol – mondja az 
egyik –, mi van veled?
– Hagyd el! Feleségül vettem egy 
zsiráflányt.
– Miért vagy kimerülve?
– Mert telhetetlen. Megcsókolom, aztán 
alig érek a földre, megint megszólal: 
... (Poén a rejtvényben.)

Kimerültség

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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