
A limuzinok gyártása az Egyesült Államokban indult el az 1920-es évek elején. 
Kezdetben a kissé hosszabb, presztízskategóriájú személyautókat nevezték 
így, melyek 5–7 személy kényelmes szállítását szolgálták, főleg a megnövelt 
lábtér miatt. Idővel megjelentek a három üléssoros változatok, és a hátsó két 
üléssort egymással szemben építették be a nagyobb kényelem érdekében. Ké-
sőbb forgalomba kerültek a még hosszabb limuzinok, ezek elsősorban zene-
karokat vagy reptéri utasokat szállítottak. Az első effajta, ún. nyújtott limuzin 
az Arkansas-állambeli Fort Smithben készült 1928-ban. Az évek során számos 
USA-beli, európai és kelet-ázsiai neves autógyártó szakosodott a limuzinok 
előállítására. Az extra hosszúságúra kialakított gépjárművet manapság főként 
diplomaták, politikusok, hírességek, magas beosztású vezetők utaztatására 
vagy esküvői fuvarozásra alkalmazzák. A luxuskategóriájú gépkocsitípust 
Európában szedánnak vagy limónak is nevezik. A limuzin kifejezés a francia 
eredetű limousine szóból ered, amit olyan hintókra, majd később automobi-
lok megnevezésére használták, amelyek már fedett sofőrüléssel rendelkeztek.
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A limuzinok története

Február 23., kedd
Az évből 54 nap telt el, hátravan 
még 311.
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Evangélikus naptár: Alfréd, 
Mirtill
Zsidó naptár: Ádár hónap 11. napja

Az Alfréd germán gyökerű férfi-
név, elemeinek jelentése: tündér és 
tanács. Női alakformája: Alfréda. 
Alfred Bernhard Nobel (1833–
1896) svéd kémikus volt, aki felta-
lálta eleinte a nitroglicerint, 1886-
ban a dinamitot, később pedig a 
füstmentes puskaport. A találmá-
nyait vasút- és alagútépítésre, vala-
mint korszerű bányamunkálatok-
ra kívánta alkalmazni. Hatalmas 
könyvtára bizonyította a kiterjedt 
érdeklődési körét, 1884-ben a Svéd 
Tudományos Akadémia tagja lett. 
Hírnevét az általa alapított No-
bel-díj hozta meg.

Kelly Macdonald
Az Aranyglóbusz díjra jelölt skót szí-
nésznő Glasgow-ban jött világra 
1976. február 23-án. Ötéves 
korában belsőépítész apjá-
val és értékesítési vezető 
édesanyjával Aberdeen-
be költözött, majd itt 
kezdte a tanulmányait 
is. Szülei korán elvál-
tak, így az anyja nevel-
te őt. Tizenhat évesen 
visszaköltözött  szülő-
városába, ahol kortárs 
tanulmányokat hallgatott 
az Eastwood egyetemen. 
1995-ben részt vett egy fi lmes 
meghallgatáson, majd megkapta 
eddigi egyik legismertebb szerepét, 
amely egyben karrierje kezdetét is jelentette: 
Diane-t formálhatta meg Danny Boyle (azóta már kultfi lmmé vált) Trainspotting című 
drámában. Ezután különböző stílusú fi lmekben bukkant fel, ilyen volt a Betti néni 
(1998), Az ártatlanság elvesztése (1999), Élni tudni kell (2000), Gosford Park (2001), 
Sinatra árnyékában (2001), Én, Pán Péter (2004), Nem vénnek való vidék (2007), 
A csendes bérgyilkos (2008), valamint Kávé és szerelem (2005), utóbbiért Aranygló-

busz díjra jelölték. 2010-től Margaret Thompsont tes-
tesítette meg a Gengszterkorzó című krimiszériában, 
teljesítményéért két alkalommal jelölték Golden Glo-
be-díjra. Az ismertebb fi lmjei közé sorolható még a 
Harry Potter és a halál ereklyéi 2. rész (2011), Trains-
potting 2 (2017), Viszlát, Christopher Robin (2017) és 
Puzzle (2018). Emellett a Merida, a bátor (2012) című, 
Oscar-díjas animációban a címszereplőnek kölcsö-
nözte a hangját. 2003 óta Dougie Payne zenész hit-
vese, akitől 2008-ban fi a (Freddie Peter) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bár tele van lendülettel, ez még ne sar-
kallja Önt arra, hogy túl sok feladatot vál-
laljon! Próbáljon olyan környezetben mo-
zogni, ahol elfogadják az elveit!

Olyan kérdésekkel foglalkozzék, ame-
lyek megoldása nem okoz komolyabb 
fejtörést, ugyanis most nincs elég ener-
giája a nehézségek leküzdésére!

Terveivel kiválóan halad, szinte minden 
nehézséget hamar elhárít. Hogyha valaki 
felajánlja Önnek a támogatását, semmi-
képp ne utasítsa vissza!

Tisztán látja a lehetőségeit, így most ké-
pes úgy kitűzni célokat, hogy azok való-
ban elérhetőek legyenek. Legyen határo-
zott, tartson ki a tervei mellett!

Függőben lévő ügyeit mielőbb zárja le, 
mindeközben segítsen a társainak is! 
Adjon hangot a véleményének, majd áll-
jon ki az elgondolásai mellett!

Számos megpróbáltatás várja ma Önt. 
Használja diplomáciai érzékét, és ma-
radjon rugalmas, csak így tudja bizton-
ságban lerendezni a fontos ügyeit!

Rendkívül bizonytalan, a döntéshoza-
talok után pedig képtelen megvédeni a 
véleményét. Amennyiben teheti, kerülje 
a társaságot, vonuljon a háttérbe!

Hivatásában nehézségek merülnek fel, 
de amint pozitív hozzáállást mutat a dol-
gokhoz, könnyen megtalálja a kiutat. Sze-
mélyes ügyeit kicsit mellőze!

Kendőzetlen állásfoglalásával megbánt-
hatja a környezetében élőket. Ezért ha vi-
tába keveredik, ne engedje, hogy az in-
dulatai magukkal ragadják!

A gyorsaság és a leleményesség ma nem 
az erőssége, ezért nehezen képes egy-
szerre több dologra figyelni. Fogadja el a 
kollégái támogatását!

Olyan dolgokat helyezzen előtérbe, ame-
lyeket bármikor, következmények nélkül 
félbeszakíthat, amikor már nem érez ma-
gában elegendő lendületet!

Őrizze meg a nyugalmát akkor is, ha az 
események nem úgy alakulnak, ahogy azt 
Ön eltervezte! Most úgysem tudna változ-
tatni a körülményeken.

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.

PÁRTFEGYELEM  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 12°

Kolozsvár
3° / 1 1°

Marosvásárhely
8° / 13°

Nagyvárad
7° / 13°

Sepsiszentgyörgy
5° / 13°

Szatmárnémeti
5° / 12°

Temesvár
8° / 13°

 » A Kávé és szere-
lem című drámában 
és a Gengszterkor-
zó című sorozatban 
nyújtott kiváló ala-
kításáért Aranygló-
busz díjra jelölték.

Szolgáltatás2021. február 23.
kedd10

A 2021. febr. 8–11. közt megjelent keresztrejtvények megfejtései: febr. 8., hétfő: 
…akkor egyek, amikor jól esik; febr. 9., kedd: Jó, akkor most te kérdezz! febr. 10., 
szerda: Fátyol nélkül sétált az utcán; febr. 11., csütörtök: Van egy csomagtartóban!

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. március  
7-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

február
23/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Egy amerikai férfi bemegy a McDo-
naldsba, majd kér három BigMacet, 
két nagy adag sült krumplit és három 
csokiturmixot.
– Adhatok még valamit?
– Igen, egy ... (Poén a rejtvényben.)

Rendelés

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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