
A cserkészet alapvető célja, hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki, társadal-
mi és szellemi képességeik teljes kifejlesztésében mind egyénként, mind fele-
lős állampolgárként és helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tagjaiként. 
A cserkészet kezdetei 1907-ig nyúlnak vissza, amikor lord Robert Baden-Po-
well, a brit hadsereg tábornoka, megrendezte az első cserkésztábort az angli-
ai Brownsea Islanden. A cserkészet alapelveit 1908-ban megjelent Cserkészet 
fiúknak című könyvében fektette le, amely saját korábbi, katonai kiképzési 
szakkönyvei mellett egyéb hasonló kezdeményezésekből is merített. A 20. 

század első felében a mozgalom világszerte elterjedt, és mind a fiúk, mind a 
lányok számára három korosztályban (farkaskölyök, cserkész, rover) kínált 
programot. A huszonegyedik század elejére már közel negyvenmillió cser-
kész tevékenykedett világszerte, több mint 200 ország területén. A világon je-
lenleg csupán hét olyan országot tartanak számon, ahol nem működik cserké-
szet (be van tiltva: Afganisztánban, Kubában, Laoszban, Kínában – bár Hong-
kongban megmaradt –, Észak-Koreában, Mianmarban; nincs: Andorrában).

KALENDÁRIUM

A cserkészet története

November 10., kedd
Az évből 315 nap telt el, hátravan 
még 51.

Névnap: Réka
Egyéb névnapok: András, Ariel, 
Ariella, Florencia, Florentina, Mát-
ka, Nimfa, Tibor, Tünde, Virgínia

Katolikus naptár: Nagy Szent Leó 
pápa, Avellínói Szent András, Réka
Református naptár: Réka
Unitárius naptár: Botond
Evangélikus naptár: Réka
Zsidó naptár: Hesván hónap 
23. napja

A tudomány világnapja a békéért 
és fejlődésért (2001 óta az UNESCO 
kezdeményezésére).
A Réka török eredetű női név, ame-
lyet Attila hun uralkodó felesége vi-
selt. Priszkosz (410–470 körül) rétor 
feljegyzéseiben olvasható legelőször, 
a korabeli bizánci történetíró Kreka 
és Rekan alakformában említi. A név 
eredete bizonytalan, egyes feltétele-
zések szerint egy germán kifejezésből 
származik, amelynek jelentése: víz, 
patak. Mások viszont ótörök gyökerű-
nek tartják, miszerint az eredeti válto-
zata Arikán volt, jelentése tiszta úrnő, 
önállósult alakja pedig az Arika.

Ellen Pompeo
Az Aranyglóbusz díjra jelölt ameri-
kai színésznő a massachusettsi 
Everettben született 1969. no-
vember 10-én ír és olasz 
származású szülők ötö-
dik gyerekeként. Négy-
évesen elveszítette az 
anyját, aki fájdalom-
csillapító-túladago-
lásban hunyt el, ettől 
kezdve az apja és idő-
sebb testvérei mellett 
nevelkedett. A tanulmá-
nyait szülővárosában vé-
gezte, majd Miamiba költö-
zött, ahol csaposként kezdett 
dolgozni. Ekkoriban fedezte fel 
őt egy ügynök, és eleinte kisebb rek-
lámokban volt látható. Karrierje vendég-
szerepekkel indult 1999-ben az Öregdiák nem véndiák és Esküdt ellenségek című 
sorozatokban. 2001-ben Los Angelesbe költözött, és olyan fi lmekben vállalt szere-
pet, mint Holdfényév (2002, Dustin Hoff man és Susan Sarandon oldalán), Kapj el, 
ha tudsz! (2002), Daredevil, a fenegyerek (2003), Sulihuligánok (2003, Vince Vaughn
társaként), Magamra találva (2003), A bűn művészete (2004) és Partiélet (2005), 

emellett felbukkant a Jóbarátok egyik epizódjá-
ban is. 2005-ben megkapta A Grace klinika című 
sorozat főszerepét, dr. Meredith Grey karakterét, 
amelyet a következő tizenöt évben 363 epizódban 
formált meg nagy sikerrel; alakításáért 2007-ben 
Aranyglóbusz díjra jelölték. 2003-ban randevúzni 
kezdett Chris Ivery zenei producerrel, aki 2007-ben 
feleségül vette őt. 2009-ben kislányuk (Stella Luna) 
született; 2014-ben világra jött Sienna May lányuk, 
2016-ban pedig Eli fi úk, akiket béranyák hordtak ki.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

A lehetőségei kissé távol állnak a tervei-
től, ezért tartsa a realitások talaján az el-
képzeléseit! Legyen körültekintő, és fo-
gadja el a felkínált segítségeket!

Kissé meginog az önbizalma, ennek kö-
vetkeztében nem képes átlátni a megol-
dásokat, és számos hibát követ el. Lehe-
tőleg kerülje a társaságot!

Számos megoldatlan feladatnak kell a 
végére járnia, ezért legyen nyitott az új-
szerű megoldásokra, valamint fogadja 
el a társai által felkínált segítséget!

Határozottan halad a célkitűzései felé. 
Arra azonban ügyeljen, hogy a nagy len-
dületében ne sodorja félre azokat, akik 
tanácsokkal fordulnak Önhöz!

Munkahelyén remekül alakulnak a dol-
gai, emellett segítőkre is talál, akik olyan 
építő jellegű ötletekkel állnak elő, ame-
lyeket érdemes megfontolnia.

Hivatásában pozitív tapasztalatokban 
lesz része, emellett néhány kapcsola-
ta új szintre emelkedik. Ma elsősorban 
a csapatmunkára fektesse a hangsúlyt!

Próbálja meg tökéletesíteni a munka-
módszereit, és amennyiben szükségét 
érzi, bátran újítson! Ezáltal ugrásszerű lé-
péseket tehet a karrierjében.

Váratlan fordulatok és hátráltató ténye-
zők teszik bonyolulttá a mai napját. Lehe-
tőleg ne improvizáljon, kizárólag a szoká-
sos eljárásokat alkalmazza!

Nehezen koncentrál a tennivalóira, így 
most mellőzze a komplex munkákat! 
Csakis rutinteendőket végezzen, és vá-
lassza az egyszerű megoldásokat!

Az optimizmusa ezúttal nem elég a si-
kerhez, szerencsére is szüksége lesz ah-
hoz, hogy révbe érjen a terve. Használja 
ki maximálisan a lehetőséget!

Használja következetesen a kreatív ké-
pességeit! Ne pazarolja el az idejét arra, 
hogy elakadjon a részletekben! Mindig 
az adott problémára figyeljen!

Maradjon céltudatos, illetve használja 
ki a szakmai adottságait! Azonban a ter-
vei csupán akkor lesznek eredményesek, 
hogyha kitart az elvei mellett.

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.

SZEZONÁLIS TERMÉK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
3° / 9°

Kolozsvár
6° / 10°

Marosvásárhely
5° / 10°

Nagyvárad
5° / 8°

Sepsiszentgyörgy
3° / 10°

Szatmárnémeti
5° / 9°

Temesvár
8° / 10°

 » A Grace klinika
című drámasorozat 
második évadában 
nyújtott rendkívü-
li teljesítményéért 
Aranyglóbusz díjra 
jelölték. 

Szolgáltatás2020. november 10.
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Az okt. 26–29. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: okt. 26., hétfő: 
…a megbeszélés szerdán; okt. 27., kedd: …de ez egy másik kutya; okt. 28., szerda: 
…és még dudál, hogy előzni akar; okt. 29., csütörtök: Mert szégyenlős vagyok.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. novem-
ber 22-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
10/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A farmer robogót akar vásárolni, de ami-

kor megtudja az árát, azt mondja:

– Ennyi pénzért inkább tehenet veszek.

– Szerintem kényelmetlen lenne tehé-

nen furikázni.

– Még kényelmesebb lenne ... (Poén a 
rejtvényben.)

Mennyi?

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.

SUDOKU
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