
A delfinek zárt térben való tartása még ma is sok gondot okoz a szakértőknek. 
Az első delfinárium 1938-ban nyitotta meg kapuit Floridában: a Marineland ne-
vű központ a különféle halakon kívül delfineknek is otthont adott. A II. világhá-
borút követően az USA-ban sorra létesültek ocenáriumok, delfináriumok első-
sorban Floridában és Kaliforniában. Néhány évvel később Ausztrália, Japán, 
Dél-afrikai Köztársaság, Szovjetunió és Románia is felzárkózott a delfintartók 
sorába; az itt készült létesítmények a tenger tőszomszédságában voltak, ahon-
nan állandóan friss tengervizet lehetett szivattyúzni az állatok medencéibe. Ké-
sőbb az NSZK-ban, Svájcban, illetve Belgiumban is létrejöttek delfináriumok, 
azonban itt a vízi emlősökre mostoha körülmények vártak, ugyanis a tenger-
vizet mesterségesen kellett előállítani. A 20. század végére sok ország tengeri 
emlősök védelméről szóló jogszabályokat vezetett be, emiatt számos delfiná-
riumot megszüntettek világszerte. Jelenleg Afrikában négy delfinárium létezik, 
Ázsiában 72, Észak-Amerikában 56 (ebből 33 az USA-ban), Dél-Amerikában pe-
dig 34. Európában mintegy 60 delfinárium működik, amiből 34 az EU területén.
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A Károly régi magyar férfi név, mely a 
török eredetű karul madárnévből jött 
létre. Gyakran a germán Karl névvel 
is azonosítják, ez esetben a jelentése: 
szabad férfi . Női párja: Karola. Karl 
May (1842–1912) minden idők leg-
több könyvet eladó német írója volt, 
aki főként a vadnyugati és kalandre-
gényei (pl. Winnetou-trilógia stb.) ál-
tal vált népszerűvé. Számos könyvé-
ben egyes szám, első személyben írt a 
főszereplőről, olykor tapasztalataira 
alapozva. Életpályája alatt több mint 
15 írói álnevet használt. Műveit közel 
harminc nyelvre lefordították, több al-
kotását pedig megfi lmesítették.

Elijah Wood
A népszerű amerikai színész az Iowa 
állambeli Cedar Rapidsben szü-
letett 1981. január 28-án. Szü-
lei fűszerbolt-tulajdonosok
voltak, akik szerették vol-
na, ha a fi uk a modell-
kedést választja, de 
végül a fi lmezésnél 
kötött ki. A tanulmá-
nyait szülővárosában 
végezte, és emellett 
zongoraórákra is járt,
valamint több iskolai 
musicalben (pl. A mu-
zsika hangja, Óz, a nagy 
varázsló stb.) fellépett. Kép-
ernyőn először 1989-ben szere-
pelt Paula Abdul popénekesnő For-
ever Your Girl című videóklipjében, majd 
néhány perc erejéig felbukkant a Vissza a jövőbe 2 című kalandvígjátékban. A 90-es 
évek során többnyire tévéfi lmekben és sorozatokban volt látható, legelső komolyabb 
alakítását a Deep Impact című sci-fi ben nyújtotta. Az igazi nagy áttörést A Gyűrűk 
Ura című trilógia hozta meg számára, amelyben a főhős Frodót alakította. Ettől fogva 
egyre több ismert produkcióban formált karaktereket, ilyen volt az Egy makulátlan 

elme örök ragyogása (2004), Minden vilángol (2005), 
Bobby Kennedy: A végzetes nap (2006), Nulladik 
nap (2007), A hobbit: Váratlan utazás (2012), Élős-
ködők (2014) és Az utolsó boszorkányvadász (2015). 
Ezenkívül több videójátékhoz, illetve animációs 
fi lmhez (Táncoló talpak 1–2, Kilences, Star Wars: 
Ellenállás) kölcsönözte a hangját. Eddigi karrierje 
alatt, a nemzetközi fi lmszemléken hetvenkét alka-
lommal jelölték kiváló alakításaiért (különböző ka-
tegóriákban), amelyből huszonhetet elnyert.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Nehezen tud odafigyelni a feladataira. 
Próbáljon könnyen véghez vihető célo-
kat keresni, de azért a kötelezettségeit se 
hagyja figyelmen kívül!

Pozitív hozzáállása nagyban megköny-
nyítheti hivatásbeli helyzetét. Az elkép-
zeléseinek kivitelezésében ezúttal sem-
mi nem akadályozhatja meg.

Nyugodt pillanatok várnak Önre. Sok 
mindent befejezhet, amire az elmúlt idő-
ben nem jutott ideje. A sikerélmények új 
lendületet adnak majd önnek.

Több akadályt kell ma leküzdenie, emel-
lett a határidők is szorongatják. Csakis 
akkor számíthat teljesítményére, ha elfo-
gadja a kollégák segítségét.

Környezetében zavarossá válnak a dol-
gok. Értékelje át néhány személyes kap-
csolatát, döntse el, hogy mi fontos Ön-
nek, és eszerint cselekedjék!

Kilátástalan helyzetbe kerül. Csupán ak-
kor lesz képes átlépni a holtponton, ha 
kihasznál minden lehetőséget, és min-
dig az egyszerű utakat választja.

Növelje a munkája hatékonyságát, dol-
gozzon ki új módszereket! Kizárólag a 
tennivalóira koncentráljon, és ne keve-
redjék bele mások magánügyeibe!

Tervei jól kigondoltak, ráadásul segítsé-
get is kap a kollégáitól. Használja ki a 
kommunikációs adottságait ahhoz, hogy 
megerősítse a kapcsolatait!

Rendkívül mozgalmas napra készülhet. 
Lehetőleg úgy ossza be az idejét, hogy 
ne kelljen alkalmazkodnia másokhoz, 
ugyanis ez ma nehezére esne.

Ezúttal komoly döntéshozatalra kény-
szerül. Legyen megfontolt, ne hagyja, 
hogy a magánügyei negatívan befolyá-
solják a hivatásbeli eredményeit!

Váratlan nehézségekbe ütközik, ez pedig 
megviseli Önt. Hogyha tiszta fejjel képes 
felmérni a probléma mibenlétét, gyorsan 
megtalálja a megoldást.

Előnyösen alakulnak a dolgai. Most első-
sorban a színfalak mögött végzett tevé-
kenysége hoz eredményeket. Maradjon 
mindvégig következetes!

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.

POLITIKAI ÍGÉRET  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
1° / 3°

Kolozsvár
3° / 4°

Marosvásárhely
3° / 7°

Nagyvárad
3° / 6°

Sepsiszentgyörgy
1° / 6°

Szatmárnémeti
4° / 5°

Temesvár
6° / 7°

 » A nemzetközi 
film szemléken 
eddig hetvenkét 
alkalommal jelöl-
ték alakításaiért, 
amelyből huszon-
hetet elnyert.

Szolgáltatás2020. január 28.
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A 2020. január 13–16. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: jan.. 13., 
hétfő: ...hogyan kell ezt csinálni; jan. 14., kedd: ...egy félmeztelen postással?; jan. 
15., szerda: ...a szobalánnyal voltam; jan. 16., csütörtök: ...óvatosan visszaköpöm.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. február 
9-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

január
28/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A csata előtt az őrmester parancsba ad-
ja, hogy mindenki fogjon ásót, és ásson 
egy mély gödröt magának fedezékkép-
pen. Az egyik katona megkérdi:
— Uram, miért kell nekünk most itt még 
gödröt is ásnunk?
– Azért, fiam, mert ha támad az ellenség, 
akkor így fedezékben maradva tudunk 
védekezni.
– Szerintem inkább mi támadjuk meg 
őket, ... (Poén a rejtvényben.)

Miért kell?

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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