
A légiutas-kísérők (vagy más néven: stewardess) elődei hasonló szerepet töl-
töttek be az utasszállító hajókon, illetve a nagyobb távolságokra indított vasúti 
járatokon. A legelső légiutas-kísérő egy férfi volt, aki a német LZ10 Schwaben 
léghajó fedélzetén dolgozott 1911-ben. A polgári repülésben az utaskísérők el-
ső alkalommal az 1920-as években tűntek fel, a brit Imperial Airways alkalma-
zott először úgynevezett cabin boyokat. 1926-ban hasonló utaskísérők dolgoz-
tak az amerikai Stout Airways társaság járatain. Az 1920-as évek végére az 
egyesült államokbeli Western Airlines és Pan Am kísérői főként ételfelszol-
gálást biztosították. Az első női utaskísérő (vagy másként: légikisasszony) 
a 25 éves, ápoló hivatású Ellen Church volt, akit 1930-ban az United Airlines 
vett fel. Hamarosan a többi légitársaság (pl. Trans World Airlines, KLM Royal 
Dutch Airlines, Air France, Deutsche Lufthansa) is csak ápolónőket kezdett al-
kalmazni, ám később (a II. világháború kitörésével) ezt a követelményt már 
nem vették figyelembe. 1962-ben XXIII. János pápa Szent Bonát (1156–1207), 
a boldoggá avatott pisai apácát nevezte ki a légiutas-kísérők védőszentjének.

KALENDÁRIUM

A légiutas-kísérők története

Június 25., csütörtök
Az évből 177 nap telt el, hátravan 
még 189.

Névnap: Vilmos
Egyéb névnapok: Adalbert, Bo-
csárd, Maxim, Vilma, Viola, Violett, 
Violetta, Viorika

Katolikus naptár: Szent Vilmos, 
Szent Viola, Vilma
Református naptár: Vilmos
Unitárius naptár: Vilmos
Evangélikus naptár: Vilmos
Zsidó naptár: Tammúz hónap 
2. napja

A Vilmos férfi név a germán gyökerű 
Wilhelmből ered, elemeinek jelen-
tése: erős akaratú, védelmező. Női 
párja: Vilma. William Shakespeare 
(1564–1616) író, költő volt, az angol 
nyelvű drámaírás egyik legnagyobb 
alakja. Angliában, mint a nemzet 
dalnokát tisztelik. Azon kevés írók 
közé tartozik, akik mind a komédia, 
mind a tragédia műfajában számos 
maradandó művet alkottak. Már saját 
idejében is tisztelték, mint költőt és 
színdarabírót, de népszerűsége csak a 
19. században terjedt el széles körben. 
Hatással volt számtalan íróra, költőre, 
zeneszerzőre, illetve festőművészre.

Linda Cardellini
Az Emmy-díjra jelölt amerikai színész-
nő, producer a kaliforniai Red-
wood Cityben született 1975. 
június 25-én olasz, ír, né-
met és skót felmenőkkel 
rendelkező családban. 
Tízéves korában lépett 
legelőször színpadra 
egy iskolai darabban, 
később számos ifj úsá-
gi produkcióban vett 
részt, majd elkezdett 
drámaórákra járni. Ta-
nulmányait a St. Francis 
Középiskolában végezte, 
aztán 2001-ben a Loyola Ma-
rymount Egyetemen diplomá-
zott. Képernyőn 1996-ban debütált 
a Bone Chillers című fantáziasorozatban, 
a következő években főleg mellékkaraktereket formált meg. A nagy áttörés 2000-ben 
következett be számára a Különcök és stréberek című vígjátékszériában, teljesítmé-
nyét több szakmai díjjal és pozitív kritikával illették. Ezután olyan produkciókban 

bukkant fel, mint a Doktor Szöszi, Túl a barátságon 
(2005), A Lazarus-terv, Vészhelyzet-sorozat, vala-
mint a Scooby-Doo-fi lmek. A Mad Men: Reklámőrül-
tek című drámasorozatban nyújtott vendégszerep-
léséért 2013-ban Emmy-díjra jelölték. Ezt követően 
számos sorozatban vállalt szerepet (pl. Parkműsor, 
Sanjay és Craig, A vérvonal árnyai). 2018-ban Viggo 
Mortensen partnereként volt látható a Zöld könyv 
című drámában. 2010 óta Steven Rodriguezzel él 
együtt, akitől 2012-ben lánya (Lilah Rose) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Úgy érzi, gyökeres változtatásra lenne 
szüksége. Jól gondolja át a lépéseit! Vi-
gyázzon a lelki egyensúlyára, és próbál-
ja elkerülni a nézeteltéréseket!

Ezúttal komoly döntések várnak Önre. 
Hallgasson a megérzéseire, mérje fel a 
lehetőségeit, és válassza azt, melyik az 
Ön számára a legelőnyösebb!

Koncentráljon a napi tevékenységére, és 
próbálja meg kizárni a külvilágból érke-
ző hatásokat! A rutinmunkák ez alkalom-
mal nyugtatóan hatnak Önre.

Kiváló érzékkel talál megoldásokat a vá-
ratlanul felbukkanó problémákra. Lehe-
tőleg ne változtasson az elképzelésein, 
és cselekedjék céltudatosan!

Egy fontos feladat vár Önre, amely meg-
határozó lehet a további sorsát illetően. 
Vegye komolyan, mert ezzel akár az anya-
gi helyzete is javulhat!

Ne engedje, hogy áthúzzák a számítása-
it! Alkalmazkodjék a helyzetekhez, igye-
kezzék elűzni a negatív energiákat, és rá-
hangolódni a vidámságra!

Kizárólag olyan döntéseket hozzon, ame-
lyek biztos tényeken alapulnak! Próbálja 
hasznossá tenni magát, és segítsen azo-
kon, akik rászorulnak!

Sikerül lezárnia a fontos ügyeit, ezért él-
vezze a sikereket! A kudarcokból vonja le 
a tanulságokat, mert csupán ekként lesz 
képes a továbblépésre!

Túlságosan sokat vállal be a mai na-
pon, így egy adott ponton kisebb káosz 
uralkodik Ön körül. A legészszerűbb, ha 
máskorra halassza a döntéseit!

Nehéz választás elé kerül, a felelősség 
kényszere pedig nyomasztóan hat Önre. 
Hagyatkozzék a megérzéseire, mert más-
kor is bevált ez a módszer.

Túlbecsüli az energiáját, emiatt pedig 
képtelen lesz befejezni a határidős mun-
kálatait. Tegye félre a büszkeségét, és fo-
gadja el a kollégák tanácsait!

Minden erejére, illetve képességére szük-
sége lesz ahhoz, hogy a felmerülő nehéz-
ségeket leküzdje. Főként a találékonysá-
gának veszi majd hasznát.

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.

AKTUÁLIS FORMATERV  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
20° / 22°

Kolozsvár
21° / 26°

Marosvásárhely
20° / 25°

Nagyvárad
23° / 26°

Sepsiszentgyörgy
20° / 25°

Szatmárnémeti
23° / 26°

Temesvár
21° / 26°

 » A Mad Men: 
Reklámőrültek 
című drámasoro-
zatban nyújtott 
vendégalakításá-
ért 2013-ban Em-
my-díjra jelölték.

Szolgáltatás2020. június 25.
csütörtök10

A rendőrök lekapcsolnak egy kuruzslót, 
aki az örök élet tablettáit árulja. Az ügy 
a bíróságra kerül, a bíró megkérdi tőle:
– Vádlott, volt már korábban büntetve?
– Igen, bíró úr, legelőször 1528-ban.

A bankigazgató fi ától kérdi a szomszéd:
– Józsika, ha nagy leszel, te is olyan sok 
pénzt szeretnél keresni, mint apukád?
– Dehogy! Inkább annyit szeretnék köl-
teni, mint az anyukám!

VICC

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

június
25/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A farkas elmegy a gidák házához, és 

bekiált nekik:

– Nyissatok ajtót, én vagyok a ti mamá-

tok, hoztam nektek friss tejet.

– Hazudsz, farkas, mi a mamát ... (Poén 

a rejtvényben.)

Már a mesékben is

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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