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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. október 
31-éig 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:

Pistike beszól a nagyáruház információs 

irodájába:

– Ha egy szőke, hisztérikus fiatalasszony 

jön, és panaszkodik, hogy elvesztette 

a fiacskáját, mondják meg, kérem, hogy...

(Poén a rejtvényben.)

Nagyáruházban

HOROSZKÓP

Ne kerülje a felelősség vállalását, és ne 

ruházza másokra az Ön feladatait! Ha 

úgy érzi, képtelen megbirkózni a teen-

dőkkel, bátran kérjen segítséget!

Hajlamos könnyelműen igent mondani, 

ezért kerülje azon elfoglaltságokat, ame-

lyek döntést igényelnek! Igyekezzék el-

lenállni a csábító ajánlatoknak!

Munkahelyén ezúttal nagyon érzékenyen 

reagál mindenre. Lehetőleg tartsa távol 

magát a vitás helyzetektől, valamint a 

kényesebb beszélgetésektől!

Ezúttal nehezen tudja leplezni az Önben 

tomboló feszültséget. Álljon ki az iga-

záért, de ne másokat okoljon azért, ha 

eközben elveszíti a higgadtságát!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Őrizze meg a magabiztosságát, és ma-

radjon nyitott a környezetében élők felé! 

Amennyiben szükségesnek érzi, segítse 

ki a társait javaslatokkal!

A mai napon számos megpróbáltatás vár 

Önre. Legyen rugalmas, ugyanis csak így 

lesz képes biztonságban lerendezni a fo-

lyamatban lévő ügyeit!

Bár átlátja a problémákat, és tudja, hogy 

mit kellene tennie, most képtelen a végé-

re járni a dolgoknak. A fontosabb dönté-

seket halassza máskorra!

Kicsit lobbanékonyabb a kelleténél, és a 

magánéletében is bizonytalan. Ha józa-

nul mérlegelné az eseményeket, belátná, 

hogy nincs oka aggodalomra.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Karrierje most egy újabb lendületet vesz. 

Álljon készenlétben a kínálkozó lehető-

ségek megragadására, mert csak így ér-

heti el a hosszú távú céljait!

Kiegyensúlyozottságának köszönhető-

en minden buktatón könnyen átsiklik. 

Használja ki ezt az időszakot, járjon a vé-

gére a fontosabb célkitűzéseinek!

Szokatlan események borítják fel a na-

pirendjét, ezért új kihívásokkal kell meg-

küzdenie. Használja fel a tapasztalatait 

a nehézségek leküzdésére!

Habár zökkenőmentesen zajlanak Ön 

körül az események, mégis képtelen ki-

hozni a maximumot a lehetőségeiből. 

Fogadja el a kollégái támogatását!

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

KALENDÁRIUM

Október 19., kedd
Az évből 292 nap telt el, hátravan 
még 73.

Névnap: Nándor
Egyéb névnapok: Berény, Ferdi-
nánd, Frida, Izsák, Laura, Lauretta, 
Pál, Pável, Péter, Pető, Szabolcs

Katolikus naptár: Brébeuf Szent 
János, Keresztes Szent Pál, Nándor
Református naptár: Nándor
Unitárius naptár: Nándor
Evangélikus naptár: Nándor
Zsidó naptár: Hesván 13. napja

A Nándor régi magyar férfi név, 
amely a nándor szóból származik, 
jelentése: dunai bolgár. A személy-
nevet a 19. század folyamán újítot-
ták  fel a Ferdinánd magyarosításá-
 ra. Hidegkúti Nándor (1922–2002) 
a legendás Aranycsapat kiemelke-
dő futballistája volt, aki 1952-ben 
olimpiai bajnok, 1954-ben pedig vi-
lágbajnoki ezüstérmes lett.

SZÖVEG NÉLKÜL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
5° / 1 1°

Kolozsvár
7° / 12°

Marosvásárhely
6° / 13°

Nagyvárad
9° / 14°

Sepsiszentgyörgy
5° / 12°

Szatmárnémeti
8° / 13°

Julia Stiles
Az Aranyglóbusz és Emmy-díjra jelölt amerikai 
színésznő New Yorkban született 1981. már-
cius 28-án Judith Stiles színésznő, illetve 
John O’Hara iskolai oktató lányaként. 
Családja brit, ír és olasz felmenőkkel 
rendelkezik. Tanulmányait szülőváro-
sában végezte, és már tizenegy évesen 
elkezdte a színészkedést a La Mama 
kísérleti színházklubban. Tévéképer-
nyőn 1993-ban debütált a Szellemidé-
zők című fantázia-sorozatban, az első 
mozivásznas szerepét pedig a Csillagvirá-
gok című drámában kapta. A következő évek-
ben olyan produkciókban volt látható, mint a Go -
nosz (1998), 10 dolog, amit utálok benned (1999), Ennyi! (2000), A szívem érted 
rapes (2001), Mona Lisa mosolya (2003), Én és a hercegem (2004), Ómen (2006), 
Dühöngés (2007), Napos oldal (2012) és Blue (2012). 2010-ben Lumen Ann Pierce 

karakterét formálta meg a Dexter című drámasoro-
zatban, rendkívüli teljesítményéért Aranyglóbusz 
és Primetime Emmy-díjra jelölték. 2000-ben a Ma-
xim divatmagazin a világ 100 legvonzóbb nője közé 
sorolta. 2011 és 2015 között David Harbour színész 
élettársa volt, 2017 óta Preston J. Cook operatőr hit-
vese, akitől egy fi a (Strummer Newcomb) született.

» A Dexter című 
drámasorozatban 
nyújtott alakításá-
ért Aranyglóbusz 
és Primetime Em-
my-díjra jelölték.

KI KICSODA

A parkettának nevezett padlózat Daniel Cronström svéd architektus találmánya, aki Párizsban hozta létre vívmányát 1693-

ban. Az új burkolat forradalmasította a kor stílusirányzatát. A padlófajtát mozaikok mintázata ihlette, mely geometriai formá-

kat már az ókori Mezopotámiában is használták. A háromszög, négyzet és rombusz alakú burkolatok a 18. század elejére el-

terjedtek Európa-szerte, viszont a költséges kivitelezésük miatt eleinte csupán a tehetős családok engedték meg maguknak. 

A 19. századra kialakult az erre szakosodott iparág, és olcsó változatok is piacra kerültek, emellett a gyártók egyre nagyobb 

hangsúlyt fektettek a tartósságra. Ennek alternatíváját, a laminált padlót 1977-ben hozta létre Wilhelm Wendt svéd vállal-

kozó cége, amit pergo néven kezdett forgalmazni. A parkett kifejezés a francia parchet szóból ered, ami kis zárt teret jelent.

A parketta eredete
KISLEXIKON




