
Az USA-ban 1789 óta tartanak elnökválasztásokat. Elsőként George Wa-
shingtont, a föderalista párt jelöltjét választották meg. A jelenlegi alkot-
mány szerint elnök lehet minden amerikai állampolgárként született, har-
mincötödik életévét betöltött személy, aki a jelölését megelőző legalább ti-
zennégy esztendőben az Amerikai Egyesült Államokban élt. A négyévente 
megszervezett voksoláson az elnököt közvetve választják meg az elektori 
kollégiumon keresztül. Eleinte az elektori szavazatok összeszámlálását kö-
vetően a legtöbb szavazatot kapott jelölt lett az elnök, míg az alelnöki szék-
be a második legtöbb szavazatot kapó ember került. Azonban ez a rendszer 
1804-ben megváltozott; ekkortól az elektorok külön szavaztak az elnök, il-
letve külön az alelnök személyére. Az elnöki cím elnyeréséhez a jelöltnek 
az elektori szavazatok legalább felét kell megszereznie. Az 1951-ben élet-
be lépett alkotmánykiegészítés szerint minden elnök legtöbb két négyéves 
cikluson keresztül maradhat hivatalban, de legtovább tíz esztendőn át. Ezt 
a kiegészítést legelőször Dwight D. Eisenhower elnök idején alkalmazták.

KALENDÁRIUM

Az amerikai elnökválasztások története

November 3., kedd
Az évből 308 nap telt el, hátravan 
még 58.

Névnap: Győző
Egyéb névnapok: Bálint, Bertold, 
Hubert, Huberta, Ida, Ilka, Márton, 
Szilvia, Szilviusz, Valentin

Katolikus naptár: Porres Szent 
Márton, Szent Szilvia, Győző
Református naptár: Győző
Unitárius naptár: Győző, Ilka
Evangélikus naptár: Győző
Zsidó naptár: Hesván hónap 
16. napja

A magyar tudomány napja annak 
emlékére, hogy 1825-ben ezen a na-
pon Széchenyi István felajánlotta a 
birtokainak egyéves jövedelmét a Ma-
gyar Tudós Társaság megalapítására.
A Győző 19. századi névalkotás a 
latin gyökerű Viktor férfi név magya-
rosítására. Zemplén Győző (1879–
1916) a modern fi zika oktatásának 
és népszerűsítésének kimagasló alak-
ja volt. Már egyetemistaként önálló 
ku tatómunkát végzett a gázelmélet 
problémakörében. 1898-ban a gázok 
belső súrlódásáról írt dolgozatával 
Pas quich-díjat, a kutatás továbbfoly-
tatásáért 1901-ben Than-díjat nyert.

Toni Collette
Az Oscar-díjra jelölt ausztrál színésznő 
és énekesnő 1972. november 1-jén 
született Sydney-ben. Már gye-
rekkorában megmutatko-
zott a tehetsége a színját-
száshoz, 11 évesen olyan 
hitelesen játszotta el a 
vakbélgyulladás tüne-
teit, hogy az orvosok 
megműtötték, bár a 
tesztek szerint semmi 
baja nem volt. Tanul-
mányait a Blacktown 
gimnáziumban kezdte, 
aztán a drámaművészeti 
intézetben folytatta, majd az 
ATYP színészképzőben diplomá-
zott. Első szerepét a Godspell című 
musicalben formálta még tinédzserkorá-
ban, az első fi lmes főszerepe pedig meghozta számára az áttörést 1994-ben: a Muriel 
esküvője című vígjátékban nyújtott alakításáért Aranyglóbusz díjra jelölték. Néhány 
kisebb szerep után 1999-ben karrierje a csúcsra ért , a Hatodik érzék című drámában 
nyújtott teljesítményéért Oscar-díjra jelölték. A következő években olyan fi lmekben 
bukkant fel, mint a Shaft  (2000), Egy fi úról (2002), A japán szerető (2003), Az ördög 

játszótere (2004), A fekete léggömb (2008), Mental 
(2012), Örökség (2018) és Tőrbe ejtve (2019). Színé-
szi pályája mellett 2006 óta énekesnőként is tevé-
kenykedik a Toni Collette & the Finish együttessel. 
A család kicsi kincse (2006), A cunami után (2006), 
Hihetetlen (2019), valamint Tara alteregói (2009) 
című produkciókban való szerepléséért Golden 
Globe-ra jelölték, utóbbiért meg is kapta az elisme-
rést. 2003 óta Dave Galafassi zenész felesége. akitől 
két gyermeke (Sage Florence, Arlo Robert) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Tárgyalásai során nyilatkozzék határo-
zottan, és mindvégig tartson ki az elvei 
mellett! Őrizze meg a nyugodtságát, illet-
ve fontolja meg a lépéseit!

Tele van lendülettel, és kiváló a kedélye. 
Értékelje át a napirendjét, vegye kézbe 
azokat az ügyeket, amelyek új perspek-
tívákat nyitnak meg Ön előtt!

Próbáljon meg a realitás talaján marad-
ni, majd cselekedjék megfontoltan! Vizs-
gáljon meg minden egyes tényezőt, mi-
előtt kimondja a végső szót!

Mai tevékenységét főként a célszerűség 
jellemzi. Azonban semmiképpen ne vál-
laljon többet, mint amennyit az ereje, va-
lamint ideje megengedne!

Kissé ingadozó a hangulata, így lehetőleg 
kerülje el azokat a helyzeteket, ahol vé-
leménynyilvánításra kényszerülne, vagy 
döntést kellene hoznia!

Remek lehetőségek ny ílnak meg Ön 
előtt, eredményei pedig nagyrészt azon 
fognak múlni, hogy kiket avat be a tervei-
be. Maradjon elővigyázatos!

Rendkívül jól képes átlátni a munkafo-
lyamatokat, és társaival is könnyen kom-
munikál. Bátran tűzzön ki új célokat, le-
gyen nyitott az újdonságokra!

Függőben lévő ügyei negatív hatást gya-
korolnak a munkateljesítményére. Mi-
előbb tudja le a kötelezettségeit, és fi-
gyeljen a személyes problémáira!

Váratlan nehézségek hátráltatják a mai 
napját, ezért most nagy szüksége lesz 
a tapasztalataira. Kizárólag a legfonto-
sabb tennivalóira koncentráljon!

A mai napon többször rögtönzésre kény-
szerül. Ezt főleg annak köszönheti, hogy 
nem tud nemet mondani a felkérésekre. 
Vegyen vissza a tempóból!

Ha nem találja a közös nevezőt a környe-
zetében élőkkel, főleg magában keresse 
az okokat! Változtasson a hozzáállásán, 
illetve a módszerein!

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

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.
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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
7° / 8°

Kolozsvár
10° / 1 1°

Marosvásárhely
10° / 1 1°

Nagyvárad
12° / 15°

Sepsiszentgyörgy
8° / 9°

Szatmárnémeti
1 1° / 12°

Temesvár
1 1° / 16°

 » A Hatodik érzék 
című fi lmdrámában 
nyújtott teljesítmé-
nyéért az Amerikai 
Filmakadémia Os-
car-díjra jelölte.

Szolgáltatás2020. november 3.
kedd10

A 2020. október 19–22. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: okt. 
19., hétfő: …a mellei is azok; okt. 20., kedd: …ne tudja meg, mert agyon üt; okt.21., 
szerda: …a kecském előzni akar; okt. 22., csütörtök: …akarok kiesni a gyakorlatból.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. novem-
ber 15-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
3/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Franz megkérdezte a barátjától:
– Hogy érzed magad az alkoholellenes 
egyesületben?
– Remekül.
– És mi a dolgod?
– Naphosszat vedelnem kell...
– Az lehetetlen!
– De bizony. Tudod, ... (Poén a rejtvény-
ben.)

Egyesületben

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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