
A turizmus története az emberiség fejlődésének főszakaszaihoz kapcsolódik. 
A mai értelembe vett szervezett turizmus (régi nevén idegenforgalom) első lé-
pései 1841-ben valósultak meg, amikor Thomas Cook angol üzletember vona-
tos sétakirándulást szervezett Lougborugh-ba ötszázhetven résztvevő számá-
ra; a tíz mérföldes kirándulás csupán egyetlen schillingbe került oda-vissza. Az 
utazás nagy sikere további utak szervezésére motiválta Cookot, tevékenységét 
1845-ben legalizálta, majd megalapította az utazási irodáját. Az 1851-es, leg-
első londoni világkiállításon megforduló hatmillió látogató felének a vonattal 
való utazását már a Cook-iroda szervezte. Mivel a nagy tömeg elszállásolása 
állandó gondot jelentett, hatalmas szállodaépítési korszak vette kezdetét. Az 
első vállalkozók maguk a vasúttársaságok voltak (pályaudvarok közelében). 
A magas tőkeigények miatt a szállodák később láncokba szerveződtek. Az 
évek során növekvő hangsúlyt kapott a turisták részéről a természeti és kultu-
rális környezet, a szolgáltatások minősége, illetve a személyes biztonság irán-
ti igény, amit a fogadóterületek igyekeztek kielégíteni az erős verseny miatt.
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A Dániel héber eredetű férfi név, ele-
meinek jelentése: Isten a bírám. Női 
párja: Daniella. Rokon nevek: Dani-
ló, Dános. Daniel Defoe (1660–1731) 
brit író volt, az angol felvilágosodás 
kiemelkedő alakja, aki az első fontos 
munkáját (A családi oktató) 1714-ben 
publikálta. Öt évvel később a pró-
zaírás irányába fordult, aztán megír-
ta a Robinson Crusoe, illetve a Moll 
Flanders című regényeit, amelyek 
hatalmas sikert arattak. Élete során 
közel ötszáz könyvet írt, több alkotá-
sát pedig megfi lmesítették (például 
a Robinson Crusoe-történetnek több 
mint harminc fi lmváltozata létezik).

Daniel Brühl
Az Aranyglóbusz díjra jelölt német 
színész Barcelonában született 
1978. június 16-án spanyol 
felmenőkkel rendelkező 
családban. Nem sokkal 
születése után szüleivel 
Kölnbe telepedett, és 
itt végezte a tanulmá-
nyait is. Színészi te-
hetsége már gyerek-
korában megmutat-
kozott. A képernyőn 
1992-ben debütált a 
Három a doktor című 
drámasorozatban, majd 
1995-től állandó szereplője 
lett a Tiltott szerelem című 
szappanoperának. Ezután főként 
tévészériákban volt látható, emellett
felbukkant Az óceán mélyén (2000), Suliból buliba (2000) és Honolulu (2001). Első 
komoly alakítását az Elefántszív című drámában nyújtotta 2002-ben, egy évvel ké-
sőbb a Good Bye, Lenin! című vígjáték meghozta számára a nemzetközi elismert-
séget. A következő években olyan produkciókban kapott szerepet, mint a Hölgyek 
levendulában (2004), Fegyverszünet karácsonyra (2005), A Bourne-ultimátum 

(2007), A grófnő (2009), Becstelen brigantyk (2009), 
Királyok útja (2010), Két nap New Yorkban (2012). 
2013-ban Niki Lauda Forma–1-versenyzőt formálta 
meg a Hajsza a győzelemért című drámában, ame-
lyért Aranyglóbusz és BAFTA-díjra jelölték. Később a 
Hölgy aranyban (2015), Az ételművész (2015), Ame-
rika Kapitány: Polgárháború (2016) és az Elmeorvos 
(2018) című fi lmekben volt látható, utóbbiért ismét 
Golden Globe-díjra jelölték. 2016 óta Felicitas Rom-
bold modell hitvese, akitől egy fi a (Anton) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Munkahelyén váratlan fordulatok követ-
keznek be, amelyek nagymértékben meg-
könnyítik a függőben lévő tevékenységét. 
Használja ki ezt az alkalmat!

Optimistán viszonyul a felmerülő gon-
dokhoz, ami sok szempontból segíti a 
haladását. De ha nem mérlegel reálisan, 
a tévedéseinek csapdájába eshet.

Bár a hivatásában remekül teljesíti a te-
endőit, ne engedje, hogy feledésbe me-
rüljenek az eredeti célkitűzései! Emellett 
szánjon időt a magánéletére is!

Rendkívül ingerlékeny, minden kritikát 
személyes sértésnek tekint. Jobban te-
szi, ha visszavonul, és megpróbálja visz-
szaszerezni a lelki egyensúlyát!

Képtelen kézben tartani a dolgokat, ezért 
csak a háttérből tevékenykedjen! Ne pró-
bálkozzék új módszerekkel, ugyanis ez-
zel csupán ront a helyzetén!

A felgyülemlett teendők most kapkodás-
ra ösztönzik Önt. Rangsorolja a mun-
kálatait, és csak azokkal foglalkozzon, 
amelyek nem tűrnek halasztást!

Szétszórtan viselkedik, és gyorsan felad-
ja a küzdelmet a nehézségekkel. Keres-
sen olyan elfoglaltságokat, amellyel visz-
szaszerezheti az önbizalmát!

Nagy teher kerül le a válláról, ennek kö-
vetkeztében sok energia szabadul fel 
Önben. Ez a lendület arra ösztönzi Önt, 
hogy új kihívásokat keressen.

Igyekezzék beosztani az idejét és az erő-
tartalékát! Egyszerre egy feladatra össz-
pontosítson még akkor is, ha tudja, hogy 
számos intéznivaló vár Önre!

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

Sorsfordító döntések várnak Önre. Szed-
je össze a bátorságát, és lépjen túl a kér-
déseken! Legyen diplomatikus, de őrizze 
meg a következetességét!

Az elmúlt időszak komoly megpróbálta-
tásaiért a sors kárpótolja Önt. Bár kis-
sé felgyorsulnak az események, minden 
zökkenőmentesen fog zajlani.

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.

VÁLTOZÓ KOROK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
19° / 23°

Kolozsvár
20° / 23°

Marosvásárhely
22° / 25°

Nagyvárad
23° / 27°

Sepsiszentgyörgy
19° / 23°

Szatmárnémeti
22° / 25°

Temesvár
26° / 28°

 » 2013-ban Niki 
Lauda autóverseny-
zőt formálta meg a 

Hajsza a győzele-
mért című fi lmben, 
melyért Aranygló-
busz díjra jelölték. 
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A július 6–9. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: július 6., hétfő: 
…értettem; július 7., kedd: Hogyne kéne, de kit érdekel?; július 8., szerda: …a fe-
leségemet, aki a kocsiban vár; július 9., csütörtök: …székkel ellátni a feladatunkat.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. augusz-
tus 2-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
21/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az állatkert igazgatója büszkén muto-
gatja a vendégeknek a közös ketrecbe 
zárt bárányt és oroszlánt.
– Íme egy szép példa a konszenzusra.
– Csodálatos! És tényleg nincs velük 
semmi gond?
– Az oroszlánnal semmi, ... (Poén a rejt-
vényben.)

Állatkertben

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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