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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. október 
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október
21/4

NYERŐSZELVÉNY
Név:Tel.:

Cím:

A háziúr mondja az egyik vendégnek:

– Ugye, szépen énekel a feleségem?

– Hogy mondja?

– Hát, hogy a feleségem jól énekel.

– Nézze, ameddig az a vén szatyor ott 

a  zongoránál rikácsol, ...! (Poén a rejt-
vényben.)

Az ének

HOROSZKÓP

Ne kapkodja el a fontos döntéseket, még 
akkor sem, ha gyors válaszokat várnak 
Öntől! Magánéletében hamarosan várat-
lan fordulatokra számíthat.

Egy váratlan esemény teljesen felborítja 
a hivatásbeli napirendjét. Legyen rend-
kívül elővigyázatos, és alkalmazkodjék a 
kialakult körülményekhez!

Sok kritikában lesz része, azonban ez 
nem zökkenti ki Önt a nyugalmából. 
Hagyja figyelmen kívül a kritikákat, és 
koncentráljon a napi tennivalóira!

Ne engedje, hogy felgyűljenek a tenniva-
lói! Rangsorolja a tevékenységeit, és el-
sősorban azokkal foglalkozzék, amelyek 
könnyedén befejezhetők!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Bár tele van lendülettel, mégsem tudja 
véglegesíteni a teendőit. Közelítse meg 
más szemszögből a céljait, szükség ese-
tén pedig módosítson rajtuk!

Elemezze ki az eddigi teljesítménye-
it, mert csak így tud majd továbblépni! 
Most lehetősége adódik arra is, hogy 
tisztázzon bizonyos félreértéseket.

A mai napon mindenre kiterjed a figyel-
me, ezért lehetőleg olyan munkákat vál-
laljon, amelyek nagy precizitást, illetve 
komoly odafigyelést igényelnek.

Úgy érzi, egyedül kell megharcolnia az 
élet nehézségeivel. De ha nyitott szem-
mel jár, rájön, hogy sok segítőtársa van, 
csak meg kell találni őket.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Feszült Ön körül a légkör, ámde ennek az 
okát ne másban keresse! Inkább gondol-
kodjék el, hogyan tudná megteremteni 
az egyensúlyt önmagában.

Fáradságos pillanatok várnak ma Önre 
fizikailag és szellemileg egyaránt. Ossza 
be az energiáját, és vonja be a környeze-
tében élőket is a terveibe!

Sugárzik Önből a pozitív energia, amely a 
környezetében élőkre is átragad. Legyen 
segítőkész, de ügyeljen arra, hogy fizika-
ilag ne terhelje le magát!

Ez alkalommal mindent saját magának 
kell előteremtenie, segítségre nem szá-
míthat. Példamutató kitartása viszont 
hamarosan meghozza a jutalmát.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

KALENDÁRIUM

Október 21., csütörtök
Az évből 294 nap telt el, hátravan 
még 71.

Névnap: Orsolya
Egyéb névnapok: Celina, Kende, 
Klementina , Larion, Laurent, Sze-
lina, Tünde, Ursula, Zelina, Zsolt
Katolikus naptár: Szent Orsolya, 
Szent Celina, Zsolt
Református naptár: Orsolya
Unitárius naptár: Orsolya, Tünde
Evangélikus naptár: Orsolya
Zsidó naptár: Hesván hónap 
15. napja

Az Orsolya női név a latin Ursula 
névből ered, jelentése: kis medve. 
A svájci születésű Ursula Andress 
az 1960-as évek sztárszínésznője 
volt, aki a fi lmezéssel egy római 
vakáció alkalmával került kapcso-
latba. Az átütő sikert az első James 
Bond-fi lm (Dr. No) hozta meg szá-
mára 1962-ben, a teljesítményéért 
Aranyglóbusz díjjal jutalmazták. 

ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
10° / 17°

Kolozsvár
13° / 18°

Marosvásárhely
10° / 18°

Nagyvárad
15° / 18°

Sepsiszentgyörgy
12° / 19°

Szatmárnémeti
16° / 19°

Kim Kardashian
Az örmény származású amerikai televíziós sze-
mélyiség és üzletasszony Los Angelesben 
jött világra 1980. október 21-én. 2007-ben 
szerzett ismertséget magának, amikor 
egy nyilvánosságra került botrányos 
videója miatt a bíróság ötmillió dollár 
kártérítést ítélt meg neki. Abban az év-
ben az E! tévécsatornán bemutatták az 
ő és családja életét bemutató valóság-
show-t Keeping Up with the Kardashi-
ans (Lépést tartani a Kardashianokkal) 
címmel. A műsor több folytatást is kapott, 
amely nagy népszerűségnek örvendett. 2010-
ben Kim volt a legjobban kereső valóságshow-sztár 
közel 6 millió dolláros bevétellel. Lánytestvéreivel, Kourtney-vel és Chloéval megala-
pították a D-A-S-H nevű butikláncot, ahol ruházati cikkek mellett parfümöket is áru-

sítanak. 2011-ben Kim tévéműsor keretében kötött 
házasságot Kris Humphries kosárlabda-játékos-
sal, aki ellen 72 napi házasság után válópert nyúj-
tott be. Kimnek 2013 júniusában kislánya (North) 
született Kanye West rappertől, akivel 2014 tava-
szán házasodott össze. A People’s Choice Awards 
közönségdíjon háromszor jelölték a kedvenc té-
vésztár kategóriában (amelyből egyet elnyert).

» A Peo ple’s Choice 
Awards amerikai kö-
zönségdíjon három 
alkalommal jelölték 
a kedvenc tévésztár 
kategóriában.

KI KICSODA

Az agyagtégla pontos eredete nem ismert, de állítólag az ókori Mezopotámiában már létezett. A téglagyártás történetében az 
egyik fontos mérföldkő az égetett tégla megjelenése volt az időszámításunk előtti 3. évezredben. Ennek az ellenállósága le-
hetővé tette a tartós szerkezetek megépítését, amire korábban nem volt rá mód. A középkori kínaiak olyan eljárásokat dol-
goztak ki, melyek ellenállóbbá tették a téglát. A 13. századra ezen építőanyag szinte mindenhol a világon ismertté vált. A 17. 
század során a technika fejlődése révén a termék olcsóbb lett, így a szegényebb rétegekhez is eljutott. A 18. században új el-
járásokat fejlesztettek ki, melyek hozzájárultak a tégla nagy mennyiségű előállításához. A 19. századra a gépesítés beveze-
tésével az ipari és üzleti létesítmények kedvelt építőanyaga lett. A 20. században forradalmian új termékek kerültek a piacra.

A téglagyártás története
KISLEXIKON




