
A Gergely-naptár (más néven gregorián naptár) a jelenleg érvényben lévő nap-
tárrendszerek közül a legelterjedtebb, amely szerint az időszámítás kezdete a 
názáreti Jézus születéséhez igazodik, gyakorlatilag a julián naptár egykori vál-
tozata jelentős módosításokkal. A julián naptárt Julius Caesar római császár ve-
zette be 709-ben, ez azonban pontatlannak bizonyult az évszázadok folyamán, 
és komoly nehézségeket okozott a mezőgazdasági munkák ütemezése során, 
valamint a húsvét időpontjának kiszámításában. Emiatt egyre többen sürget-
ték a naptárreformot. Végül 1577-ben az olasz Aloysius Lilius és a brit Chris-
tophorus Clavius csillagászok új naptárrendszert dolgoztak ki, 1582. október 
4-én pedig XIII. Gergely pápa rendelete szerint életbe lépett az új naptár oly 
módon, hogy az azt követő nap október 15. lett (a kettő közötti napok abban az 
évben kimaradtak). Csakhogy a bevezetését a legtöbb országban nehézkesen 
fogadták el, így ennek elterjedése több évszázados folyamat volt. A 18. század 
végére ez az időszámítás a nyugati keresztény államok többségében elfo-
gadottá vált. Oroszország az utolsók között fogadta el a rendszert (1918-ban).

KALENDÁRIUM

A Gergely-naptár eredete

Október 14., csütörtök
Az évből 287 nap telt el, hátravan 
még 78.

Névnapok: Heléna, Ilona
Egyéb névnapok: Alán, Beatrix, 
Bocsárd, Domos, Fortunát, Huba, 
Ilma, Krizanta, Lívia

Katolikus naptár: Szent Helén, 
Szent I. Kallixtusz pápa
Református naptár: Helén
Unitárius naptár: Helén
Evangélikus naptár: Helén
Zsidó naptár: Hesván hónap 
8. napja

Az Ilona női név a görög gyökerű 
Heléna magyar alakformája, amelyet 
a középkor óta használnak ezen vál-
tozatban, jelentése: fényes, sugárzó. 
Szent Ilona vagy más néven Szent 
Heléna (248–330) I. Constantius ró-
mai császár első felesége, valamint 
I. (Nagy) Konstantin római császár 
édesanyja volt. A hagyomány neki 
tulajdonítja Jézus keresztjének meg-
találását, ezért lett a régészek és a bá-
nyászok védőszentje. A Római Biroda-
lom keleti részein már halála után egy 
évszázaddal szentként tisztelték, 
a birodalom nyugati felében csupán 
a  9. században avatták szentté.

Nicole Kidman
Az Oscar-díjas, ausztrál származású ame-
rikai színésznő, producer és modell 
1967. június 20-án született Ho-
noluluban (Hawaii-szigetek), 
ahol ausztrál szülei egy ku -
tatási projekt miatt tartóz-
kodtak. Ni cole négyéves 
volt, amikor családjával 
visszatért Ausztráliába. 
Képernyőn 1983-ban de-
bütált a Karácsonyi ló-
tolvajok című drámában, 
aztán állandó szereplője 
lett az Ausztrál expressz cí-
mű tévészériának. Hazájában 
1987-ben vált ismertté a Viet-
nam című sorozat által, a nagy át -
törést pedig az 1989-es Halálos nyuga-
lom című thriller hozta számára. Ezután jelentő-
sebb hollywoodi fi lmekben foglalkoztatták, egyre fontosabb szerepekben, ilyen volt 
például a Túl az Óperencián (1992), Tágra zárt szemek (1999), illetve Billy Bathga-
te (1992) és Majd megdöglik érte (1985), utóbbiért Arany glóbusz díjjal jutalmazták. 

1990-ben összeházasodott Tom Cruise színésszel, 
akivel két gyermeket fogadtak örökbe, majd tíz év 
házasság után elváltak. A Moulin Rouge! (2001) 
című musical Oscar-jelölést, Az órák (2002) című fi l-
mdráma pedig Oscar-díjat hozott neki. Emellett az 
Engedd el! (2010) és Oroszlán (2016) című produkci-
ókban nyújtott teljesítményéért szintén Oscar-díjra 
jelölték. 2006-ban feleségül ment Keith Urban éne-
keshez, akitől 2008-ban kislányuk született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Karrierje most egy újabb lendületet vesz. 
Álljon készenlétben a kínálkozó lehető-
ségek megragadására, mert csakis így 
érheti el a hosszú távú céljait!

Egyszerre több problémát próbál megol-
dani, így kisebb káosz alakul ki Ön körül. 
Készítsen ütemtervet, és csakis a fontos 
feladatokkal foglalkozzon!

Azokra a feladatokra koncentráljon, ame-
lyeket már régóta halogat, vagy mások 
munkája függ az Önétől! Folyamodjék az 
egyszerű megoldásokhoz!

Remek a közérzete, és minden akadály 
felett könnyedén átsiklik. Használja ki ezt 
a kedvező időszakot, és próbálja megva-
lósítani néhány elképzelését!

Legyen nyitott, és ne zárkózzon el az új 
módszerektől! Bár beletelik egy kis idő-
be, míg megszokja az új helyzetet, a vál-
tozás később a hasznára válik.

Rendkívül friss szellemileg, ez pedig po-
zitív hatással van a környezetében élőkre 
is. Tegyen eleget a felkéréseknek, de ne 
szorítsa háttérbe a dolgait!

Határozottan menetel a célkitűzései felé. 
Arra azonban vigyázzon, hogy ne sodor-
ja félre azokat, akik esetleg hasznos ta-
náccsal fordulnak Önhöz!

Ezúttal hajlamos engedni a csábítások-
nak, ezért lehetőleg kerülje azokat a 
helyzeteket, ahol ez gondot jelenthet! A 
fontosabb döntéseit halassza el!

Legyen türelmesebb azokkal a kollégá-
ival, akik kevesebb munkabírással ren-
delkeznek, mint Ön. Magánéletben ko-
molyabb változásokra készülhet.

Lobbanékony időszakba sodródott, emi-
att nehezen lehet Önnel értekezni. Ha-
lassza el azokat a teendőket, amihez 
szellemi frissesség szükséges!

Teljesítményekben gazdag napnak néz 
elébe, kezdeményezései sikerrel járnak. 
Most érdemes kézbe venni a függőben 
lévő hivatalos ügyeket is!

Kissé szétszórt, amivel meglepi a társait. 
Mielőtt nagyobb bajba sodorná magát, 
szakítson időt arra, hogy átgondolja, mi 
is vár Önre a mai napon!

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.

A SZOKÁS HATALMA  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
5° / 8°

Kolozsvár
6° / 1 1°

Marosvásárhely
7° / 10°

Nagyvárad
6° / 10°

Sepsiszentgyörgy
6° / 10°

Szatmárnémeti
7° / 12°

Temesvár
6° / 9°

» Eddig négyszer 
jelölték Oscar-díjra 
(amelyből egyet el-
nyert), illetve tizen-
ötször Aranyglóbusz 
díjra (ebből négyet 
elnyert).

Szolgáltatás2021. október 14.
csütörtök10

Két italbarát beszélget:
– Tegnap voltam szemorvosnál, a doki 
két órán át cserélgette a lencséket.
– Na és végül megtalálta a megfelelőt?
– Dehogy! Dühösen elküldött, hogy ta-
nuljam meg az ábécét.

A tanúskodni készülő szőke nőtől meg-
kérdi a bíró:
– Hölgyem, tisztában van azzal, hogy 
mi jár hamis tanúvallomásért?
– Persze, a vádlott ügyvédje azt mondta, 
egy vadonatúj sportkocsit kapok érte.

VICC

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

október
14/4

NYERŐSZELVÉNY
Név:Tel.:

Cím:

Két seriff áll a fogadó előtt, arra ké-

szülve, hogy kézre kerítik a veszélyes 

gengsztert. Egyzser csak megszólal az 

egyikük:

– Menj előre! ...! (Poén a rejtvényben.)

Bevetés előtt

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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