
Az első fűnyírót a Edwin Beard Budding angol mérnök tervezte 1827-ben. 
A tolókarral ellátott és vágóhengerekkel felszerelt szerszám eleinte sportpá-
lyák nyírására szolgált, csak később alkalmazták kerti fűvágásra. Bár a ta-
lálmány kiváló alternatívája volt a kaszálásnak, a fűnyíró sorozatos gyártása 
csupán az 1860-as évek során indult. Thomas Green feltaláló ekkoriban fej-
lesztette ki az úgynevezett csendes vágógépét, amely könnyebb volt, mint a 
korábbi fogaskerék-hajtású készülék. A nagy áttörés 1893-ban következett 
be, amikor az angol James Sumner szabadalmaztatta a gőzhajtású fűnyírót. 
Nem sokkal ezután megjelentek a benzinnel és paraffinnal működő változa-
tok. Ezek már nagyban hasonlítottak a ma használatos tartályos fűnyírók-
ra. Az 1950-es években piacra kerültek a forgópengés és az árammal mű-
ködő verziók. Az eszköz az évek során egyre kisebb és praktikusabb formát 
kapott, majd az 1990-es évek folyamán megjelentek a damilszálas kézi fű-
nyírók. A legújabb találmánynak a nemrég létrehozott lézersugárral vágó fű-
nyírótraktor számít, amely elsősorban golfpályák karbantartását szolgálja.
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A Klotild női név a germán gyökerű 
Chlodehilde magyar alakváltozata, 
elemeinek jelentése: dicsőségért har-
coló nő. Rokon neve: Tilda. Szent 
Klotild (475–545) I. Klodvig frank 
király jótékonykodó felesége volt, a 
Meroving család anyja, aki fi atalon 
keresztény lett, és férjét is tanította 
a kereszténységre. Később Klodvig 
ígéretet tett, ha győz a következő csa-
tában, akkor az egész serege megke-
resztelkedik. Az ellenség leverését 
követően a frank király betartotta 
ígéretét. A középkor óta a száműzöt-
tek, az özvegyek és az örökbe fogadott 
gyerekek védőszentjének tartják.

Kit Harington
Az Aranyglóbusz és Emmy-díjra jelölt 
angol színész Londonban jött vi-
lágra 1986. december 26-án Sir 
David Richard Harington üz-
letember és Deborah Jane 
Catesby drámaírónő gyer-
mekeként. Tanulmánya-
it a londoni Southfi eld 
iskolában kezdte el, az-
tán Worcestershire-ben
 folytatta, ahova tizenegy 
éves korában költözött a 
családjával. 14 évesen kez-
dett érdeklődni a színészet 
iránt, majd rendszeresen részt 
vett az iskolai színházi projek-
tekben. Később drámai és színházi 
tanulmányokat folytatott a Londoni Egye-
temen. Színészi pályája színpadi darabokban indult, az-
tán 2010-ben jelentkezett a Trónok harca című televíziós sorozat meghallgatására, 
ahol nagy sikert aratott, és rögtön megkapta első fi lmes szerepét, Jon Snow-t. A nyolc 
évadot megélt drámaszériában nyújtott teljesítményéért 2016-ban és 2019-ben Em-
my-díjra, 2020-ban pedig Golden Globe-díjra jelölték. Mozivásznon 2014-ben debü-
tált a Pompeji című történelmi dráma főszereplőjeként. Ezután látható volt még Az 

ifj úság végrendelete (2014), A hetedik fi ú (2014), Hét 
nap a pokolban (2015), Kémvadászok: A szolgálat 
kötelez (2015) és Megtorlás (2016) című produkciók-
ban. 2017-ben íróként, producerként és szereplőként 
is részt vett a Lőpor című történelmi minisorozatá-
ban, amely az 1605-ös lőporos összeesküvést dolgoz-
ta fel. Emellett az Így neveld a sárkányodat! című 
animáció  egyik karakterének kölcsönözte a hangját. 
2018-ban feleségül vette Rose Leslie skót színésznőt, 
akitől idén februárjában fi a született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bonyolult napra készülhet, több irány-
ba kell toleranciát mutatnia. A váratlan 
helyzetekben őrizze meg a higgadtságát, 
és cselekedjék racionálisan!

A mai napon olyan bosszúságok érik, 
amik kissé elveszik a munkakedvét. Őriz-
ze meg a függetlenségét, és próbálja 
meg visszanyerni az önbizalmát!

Lassabban zajlanak a dolgok, mint 
ahogy Ön szeretné. Főként a hivatalos 
ügyekben érzi az akadályokat. Legyen tü-
relmes, és ne sürgessen semmit!

Hajlamos olyanokra hallgatni, akik nem 
feltétlenül az Ön érdekeit tartják szem 
előtt. Vegye kézbe az irányítást, és pró-
báljon ésszerűen cselekedni!

Túlságosan sok tennivalót halmozott fel, 
így bizonyos céljától kissé távol került. 
Rendszerezze a teendőit, a kevésbé fon-
tosakat pedig napolja el!

Kisebb csalódások érik, emiatt pedig 
hullámzó lesz a kedélye. Az akarata és a 
sikerbe vetett hite által viszont képes lesz 
kiharcolni a csúcsra jutást.

Figyeljen oda az apró részletekre, mert 
ezúttal bennük rejlik a megoldás kulcsa! 
Karrierje magasra ívelhet, ha háttérbe 
szorítja a magánproblémáit.

Ez alkalommal a negatív tényezők befo-
lyásolják az életét, számos kihívás elé 
kerül. Legyen türelmes és kitartó, csak 
így vészelheti át a mai napot!

Higgyen önmagában és ne a társaitól 
várja az erősítést! Habár rengeteg bukta-
tóval fog találkozni, kitartással meg tud-
ja valósítani az elképzeléseit.

Ez alkalommal reálisan mérlegelheti a le-
hetőségeit. Bár a pillanatnyi siker nem 
biztos, hogy tartós lesz, de a kitartása 
végül meghozza az eredményt.

Megérzései ezúttal csalhatatlanok, és 
hatalmas segítségére lesznek akkor, 
amikor váratlan akadályok sodródnak 
majd Ön elé. Maradjon céltudatos!

Túlteng Önben az energia, emiatt hajla-
mos túlvállalnia magát. Jobban teszi, ha 
visszavesz egy kicsit a tempóból, és ha-
tárt szab a tennivalóknak!

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.

GENERÁCIÓS KÜLÖNBSÉGEK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
12° / 15°

Kolozsvár
15° / 17°

Marosvásárhely
14° / 17°

Nagyvárad
16° / 19°

Sepsiszentgyörgy
13° / 15°

Szatmárnémeti
16° / 20°

Temesvár
18° / 21°

 » A Trónok har  -
ca című drámaso-
rozatban nyújtott 
kiváló tel je sítmé-
nyéért 2020-ban 
Aranyglóbusz díj-
ra jelölték.
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A 2021. május 17–20. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: május 
17.: … hisz mind a kettő szépen fi zet; május 18.: Beleszeretett az ápolónőbe; május 
19.: Ne felém hajtsa, ne felém hajtsa!; május 20.: …és előre meg szoktam köszönni.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. június 
13-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két vállalkozó beszélget.

– Hallottad, hogy a Béla a marhaistállót 

tataroztatja?

– Még több tehenet akar tartani?

– Dehogy. Turistaszállót csináltat be-

lőle. Azt mondja, a turisták ... (Poén a 
rejtvényben.)

Újítás

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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