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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. novem-
ber 21-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
9/2

NYERŐSZELVÉNY
Név:Tel.:

Cím:

A százlábút kis híján elüti egy autó.

– Nem tud vigyázni? – förmed rá a sofőr.

– De tudok, kérem, mondja a százlábú –, 

amikor leléptem az útra, a lámpa zöldet 

mutatott.

– Az lehet, de csak addig, amíg az első ...

(Poén a rejtvényben.)

Állati

HOROSZKÓP

Lehetőleg ne fojtsa el magába a problé-
máit! Kérjen segítséget, ugyanis ma még 
azok is támogatni fogják, akik eddig el-
lenségesen viselkedtek Önnel.

Számos függőben lévő feladatnak kell a 
végére járnia, ezért legyen nyitott az új-
szerű megoldásokra, és fogadja el a kol-
légái által felkínált támogatást!

Bár sok akadályba ütközik, ne hagyja, 
hogy ez beárnyékolja a hangulatát! Őriz-
ze meg a higgadtságát, és próbálja meg 
kézben tartani az irányítást!

Úgy érzi, időnként félrecsúsznak a szá-
mításai. Maradjon határozott, és ne ké-
telkedjen az adottságaiban! Hamarosan 
egyenesbe jönnek a dolgai.

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.









Ha komoly döntések előtt áll, hallgasson 
az intuícióira, ezek megmutatják Önnek 
a leghelyesebb utat! Semmiképpen ne 
hagyja magát befolyásolni!

Ezúttal képes tisztán felvázolni a célja-
it. Gondosan dolgozza ki a lépéseit, így 
nem érhetik Önt kellemetlen meglepeté-
sek vagy váratlan fordulatok!

Kissé zaklatott, emiatt képtelen hatéko-
nyan végezni a feladatait. Kizárólag ru-
tinteendőket tervezzen be, a hosszú távú 
munkákat halassza máskorra!

Eredményekben gazdag napra számít-
hat, ha kitart az elképzelései mellett. Zár-
jon ki minden negatív tényezőt, és fordít-
son figyelmet a részletekre!

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.









Szenteljen némi időt arra, hogy átgon-
dolja az Ön körül zajló fejleményeket! 
Ezenkívül vizsgálja meg mindazt, ami az 
elkövetkező napokban vár Önre!

Mielőbb tudja le a kötelezettségeit, majd 
szánjon időt azon problémákra, amelyek 
egykoron úgy zárultak le, hogy nem tisz-
tázódtak a körülmények!

Egyedül kell szembenéznie a gondokkal, 
támogatásra ma ne számítson. Bármibe 
is kezd, maradjon óvatos, és kerülje az 
ösztönös cselekedeteket!

Remek a hangulata, kisugárzása nyug-
tatóan hat a környezetében élőkre. Jó al-
kalom ez arra, hogy tisztázza a mélyben 
gyökerező nézeteltéréseket.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.









KALENDÁRIUM

November 9., kedd
Az évből 313 nap telt el, hátravan 
még 52.

Névnap: Tivadar
Egyéb névnapok: Boldizsár, Fe  dor, 
Teodor, Tihamér, Ugocsa, Ugron
Katolikus naptár: Tivadar
Református naptár: Tivadar
Unitárius naptár: Tivadar
Evangélikus naptár: Tivadar
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
5. napja

A Tivadar görög férfi név, jelentése: 
Isten ajándéka. Rokon neve: Tódor. 
Ács Tivadar (1901–1974) történész, 
újságíró volt, aki 1930-ban kivándo-
rolt Argentínába, ahol tevékenyen 
részt vett az ottani magyarság kultu-
rális életében. Később szerkesztője 
lett a Buenos Airesben megjelenő 
Magyar Szó című lapnak, dél-ame-
rikai indián népmeséket gyűjtött, és 
itt kezdte el az amerikai magyarság 
történetére vonatkozó kutatásait. 

UNIÓS TÁMOGATÁSAINK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 4°

Kolozsvár
4° / 10°

Marosvásárhely
5° / 8°

Nagyvárad
5° / 10°

Sepsiszentgyörgy
4° / 6°

Szatmárnémeti
4° / 1 1°

Gerard Butler
A népszerű skót színész és producer a Glasgow 
közelében lévő Paisley-ben jött világra 1969. 
november 13-án ír származású családban. 
Gyermekkorában másfél évet Kanadá-
ban töltött, majd szülei válása után az 
édesanyjával visszaköltözött Skóciába. 
A glas gow-i egyetemen szerzett jogi 
diplomát, majd egy vezető jogi cégnél 
dolgozott, aztán otthagyta az akkori 
hivatását, és színészettel próbálkozott. 
Karrierje a Coriolanus című színdarab 
egyik mellékszerepével indult 1997-ben, és 
ugyanezen évben fi lmvásznon is debütált a 
Botrány a birodalomban, illetve a James Bond: 
A holnap  markában című produkciókban. Néhány kisebb alakítást követően cím-
szereplőt játszott a Drakula 2000, valamint az Attila, isten ostora című fi lmekben. 

Később felkapott színésszé vált, és olyan fi lmekben 
alakított emlékezetest, mint Az operaház fantomja 
(2004), 300 (2006), A csúf igazság (2009), Törvénytisz-
telő polgár (2009), Exférj újratöltve (2010), Egyiptom 
istenei (2016), Gengszterzsaruk (2018), Greenland: 
Az utolsó menedék (2020) és a Támadás a Fehér ház 
ellen fi lmek. A 2010-es People’s Choice Award közön-
ségdíjon a legjobb akciósztár kategóriában jelölték.

» Az amerikai 
People’s Choice 
Award közönség-
díjon 2010-ben 
a legjobb akció-
sztár kategóriá-
ban jelölték.

KI KICSODA

A vasút ősének a fából készült nyompályákat tekintik, ezeket bányákba telepítették valamikor a középkorban. A vasból ké-
szült pályák az 1760-as évek során jelentek meg először Angliában. Az első személyszállításra használt közforgalmú vasút-
társaság Londonban jött létre 1803-ban Surrey Iron Railway néven. Ám ezen lóvontatású vasutak még nem adták meg az iga-
zi versenyelőnyt a kor közúti közlekedésével. A vasút diadalát a gőzgép alkalmazása hozta el. A legelső gőzmozdonyt az an-
gol Richard Trevithick építette, és 1804-ben öt teherkocsit, illetve 16 utast vontatott el vele a walesi Pen-y-Darrentől tizenhat 
kilométerre. Az igazi technikai áttörést George Stephenson nevéhez kötik, aki 17 kísérleti mozdonyt épített. 1825-ben a Loco-
motion No. 1 nevű mozdonyával nyitották meg a világ első közforgalmú gőzüzemű vasútját Stockton és Darlington közt. 

A vasút eredete
KISLEXIKON




