
A pesszimizmus olyan megítélés, miszerint a dolgok általában rosszak, és egy-
re csak romlanak, ellentétben az optimizmussal, ami a dolgok általános javu-
lásában és a jó oldal szemléletében hisz. A leggyakoribb példa, amivel szem-
léltetni szokták ezen különbséget a fél pohár víz látszata, amelyre az optimista 
azt mondja, hogy félig teli, a pesszimista viszont, hogy félig üres. Emellett lé-
tezik egy úgynevezett pszichológiai pesszimizmus is, egy olyan hit, amely azt 
vallja, hogy az élet értéktelen vagy ártalmas, a világ, melyben élünk, pedig a le-
hetséges világok legrosszabbika; a legismertebb példa erre Arthur Schopen-
hauer német metafizikus filozófiája. Több irodalmi mű is foglalkozik ezzel a té-
mával, például Stephen King amerikai író Állattemető című könyve. A filozófia 
és a művészet története számos nagy pesszimistát tart számon, a kultúrtörté-
net nagy nevei közé sorolható a német Friedrich Nietzsche, Arthur Schopen-
hauer, a zsidó Franz Kafka, az angol Jonathan Swift, a németalföldi Hie rony mus 
Bosch, az osztrák Erich von Stroheim, az orosz Andrej Tarkovszkij, va-
lamint Madách Imre, Kemény Zsigmond, Füst Milán és még sokan mások.
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A Judit héber eredetű női név, jelen-
tése: Júdeából származó nő. Rokon 
nevek: Ditta, Ivett, Ivetta. A Bibliában 
szereplő Judit hősiességével meg-
mentette Betulia városát, amikor az 
ostromló sereg táborába ment, és 
elcsábította, majd megölte fővezérü-
ket, Holofernészt. A hadvezér nélkül 
maradt sereg másnap felhagyott az 
ostrommal, és elmenekült.
A Xénia görög származású női név, 
jelentése: vendégszerető. Más kuta-
tások szerint az ókorban a vendégba-
rátok egymásnak szánt ajándékait 
jelentette. Önállósult alakváltozatai: 
Oxána, Szénia.

Lisa Kudrow
Az Aranyglóbusz díjra jelölt amerikai 
színésznő Los Angelesben szüle-
tett 1963. július 30-án utazá -
si ügynök és orvosnő gye-
rekeként. Tanulmányait 
a kaliforniai Tanzániá-
ban kezdte el a Porto-
la iskolában, majd a 
szülővárosában lévő 
William Howard tan -
intézetben diplomá-
zott. Ezután az orvos 
édesanyja nyomdokai-
ba akart lépni, de végül 
a színészet felé fordult. Pá-
lyája improvizációs szkeccs-
komédiákban indult 1989-ben. 
Ugyanezen évben képernyőn is de-
bütált a Keresztanya című krimivígjáték-
ban. Az áttörés 1992-ben következett be számára a Megőrülök érted című sorozat ré-
vén. Világhírnévre a Jóbarátok című vígjátékszériában tett szert, amelyben tíz éven 
át Phoebe Buff ay-t alakította; teljesítményéért 1996-ban Aranyglóbusz díjra jelölték, 

emellett hatszor jelölték Emmy-díjra (amiből egyet 
elnyert). A fontosabb fi lmszerepei közé sorolható a 
Romy és Michele (1997), Nem ér a nemem! (1998), 
Csak egy kis pánik (1999), Még egy kis pánik (2002), 
P. S. I Love You (2007), illetve a Rossz szomszéd-
ság-fi lmek. 2011 és 2019 között A visszatérés, Webte-
rápia és Mit gondolsz, ki vagy? című szitkomokban 
lévő szerepléséért további nyolc alkalommal jelölték 
Emmy-díjra. 1995 óta Michel Stern reklámügynök fe-
lesége, akitől 1998-ban fi a (Julian Murray) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Rengeteg teendő vár Önre. Készítsen 
ütemtervet, és tartsa magát ahhoz! Ha-
ladjon lépésről lépésre, és akkor  se kap-
kodjon, ha akadályokba ütközik!

Hivatásában sok követelménynek kell 
megfelelnie. Mérsékelje a lendületét, gaz-
dálkodjék az erejével! Kizárólag a fontos 
feladatokra összpontosítson!

Számos megoldatlan feladatnak kell ma 
a végére járnia. Maradjon türelmes és 
megfontolt, készítsen ütemtervet, majd 
annak mentén próbáljon haladni!

Az elmúlt időszak kissé megviselte Önt, 
így lehetőleg ma kerülje az olyan helyze-
teket, ahol a véleményét kérhetik! Csak a 
háttérből tevékenykedjen!

Kissé elveszítette az önbizalmát, emiatt 
a pártfogói cserben hagyják Önt. Olyan 
feladatokat válasszon, melyektől vissza-
nyerheti a magabiztosságát!

Új tapasztalatokkal gazdagodhat, hogy-
ha nem zárkózik el az Ön körül zajló ese-
ményektől. Legyen kezdeményező, és fi-
gyeljen oda mások igényeire is!

Tele van energiával, minden szempont-
ból erősnek érzi magát. Tűzzön ki merész 
célokat, és használjon ki minden Ön elé 
sodródó előnyös alkalmat!

Szép sikereket érhet el, amennyiben ki-
bontakoztatja a kreativitását. Bátran fo-
lyamodhat újfajta megoldásokhoz, a sze-
rencse most Ön mellé szegődik!

Rendkívül határozatlan, ezért kerülje az 
olyan szituációkat, ahol döntésre kény-
szerülne! Keressen olyan tevékenységet, 
mely szellemileg feltölti Önt!

Vegye elő azon teendőket, amelyeket ed-
dig a bizonytalansága miatt nem mert 
feszegetni. Ha döntenie kell, kérje ki ta-
pasztaltabb társai véleményét!

Bonyolult pillanatokra készülhet, néhány 
váratlan körülmény megnehezíti a napját. 
Őrizze meg a nyugalmát, és próbálja kéz-
ben tartani az irányítást!

Maradjon mindenben körültekintő, és 
vegye figyelembe a részleteket, mert azok 
most különösen fontosak! Cselekedjék 
észszerűen és következetesen!

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.

HIBRID TANERŐ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
22° / 29°

Kolozsvár
22° / 27°

Marosvásárhely
23° / 30°

Nagyvárad
24° / 29°

Sepsiszentgyörgy
23° / 29°

Szatmárnémeti
23° / 28°

Temesvár
27° / 31°

 » A Jóbarátok cí-
mű komédiasoro-
zat második évadá-
ban nyújtott alakí-
tásáért 1996-ban 
Aranyglóbusz díj-
ra jelölték.
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Két férfi  találkozik a vonaton:
– Azt mondtad, úszol az adósságokban, 
most meg első osztályon utazol?!
– Nem tehetek róla, a másodosztály tele 
van azokkal, akiknek tartozom.

A skót paraszt korholja a szomszédját:
– Maga tolvaj! Alagutat ásott a szenes-
pincémhez, és lopja a tüzelőmet!
– Tényleg? Én meg azt hittem, hogy 
szénbányára bukkantam.

VICC

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

július
30/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két bankár találkozik. Az egyikük azt 
mondja:
– Teljesen kiborít ez a válság. Mondd, te 
hogy aludtál?
– Mint egy csecsemő... (Poén a rejt-
vényben.)

Hogy volt?

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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