
KALENDÁRIUM

November 16., kedd
Az évből 320 nap telt el, hátravan 
még 45.

Névnap: Ödön
Egyéb névnapok: Ágnes, Agnéta, 
Alfréd, Ede, Edmond, Gertrúd, Hilda, 
Margit, Örs, Péter, Pető, Trudi

Katolikus naptár: Skóciai Szent 
Margit, Ödön
Református naptár: Ödön
Unitárius naptár: Bendegúz, Hanka
Evangélikus naptár: Ödön
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
11. napja

Az Ödön férfi név az Eugén magyar 
megfelelője, amelynek eredeti for-
mája Ögyén volt. A nevet a 19. szá-
zadban mesterségesen az Edmond-
dal azonosították, míg az Eugént a 
Jenővel. Jókai Mór A kőszívű em-
ber fi ai című regényében éppen az 
Ödön és a Jenő vitatott német alakja 
miatt cserélik össze a két testvért. 
Tersztyánszky Ödön (1890–1929) 
kard- és tőrvívó volt, aki az 1928-as 
amszterdami nyári olimpiai játéko-
kon kardvívásban csapatával, va-
lamint egyénileg is bajnoki címet 
szerzett. 1929-ben motorbaleset ál-
dozata lett.

James Dornan
A BAFTA-díjra jelölt északír színész, mo-
dell és zenész 1982. május 1-jén szü-
letett a Belfast közelében lévő 
Holywood nevű kisvárosban, 
Jim Dornan nőgyógyász és 
Lorna Dornan ápolónő fi a-
ként. Felsőoktatási tanul-
mányait egy metodista 
főiskolában végezte, ahol 
a rögbicsapat oszlopos 
tagja volt, illetve a drá-
matagozatra járt. Később 
a middlesbrough-i Teesside 
Egyetemet is elkezdte, amit 
abbahagyott, hogy Londonba 
tudjon költözni, és elkezdhesse 
színészi pályájának kiépítését. Kar-
rierje 2003-ban indult útjára modellkedés-
sel, több reklámcég kampányarcának választották, 
aztán 2006-ban zenészként folytatta, amikor megalapította a Sons of Jim folkegyüt-
test. Ugyanezen esztendőben megkapta első fi lmes szerepét a Marie Antoinette című 
drámában. A következő években olyan produkciókban szerepelt, mint az Anthro-
poid (2015), Louis Drax kilencedik élete (2016), Robin Hood (2018), Különjárók (2018), 
Lezárások, kezdetek (2019), valamint az E. L. James-trilógia: A szürke ötven árnyalata 

(2015), A sötét ötven árnyalata (2017), A szabadság 
ötven árnyalata (2018), utóbbiért  elnyerte a People’s 
Choice Awards-gála drámaszínész díját. A Hajsza 
című drámasorozat első évadában nyújtott teljesít-
ményéért a Brit Filmakadémia 2014-ben BAFTA-díjra 
jelölte. 2003 és 2005 között Keira Knightley Oscar-je-
lölt színésznő élettársa volt, 2013 óta Amelia Warner 
brit zenész-dalszerző hitvese, akitől három gyerme-
ke született (Dulcie, Elva, Alberta).

KI KICSODA? HOROSZKÓP

Olyan problémákkal bízzák meg, ame-
lyek ismeretlen vizekre sodorják Önt. 
Ezért most nagy szüksége lesz kitartásá-
ra, önfegyelemre és kreativitásra.

Hivatásában komoly elhatározásra kény-
szerül, azonban nem lesz sok ideje mér-
legelni. Ezúttal csupán a tudására és a 
megérzéseire támaszkodhat.

Amennyiben kudarcok érik, fogadja el 
ezeket, viszont ne tulajdonítson túl nagy 
jelentőséget nekik! Belső feszültségét ne 
a munkatársain vezesse le!

Nem kapja a helyét, valami újdonságra 
vágyik. Bízza magát a fantáziájára, ezál-
tal megtalálhatja a módját annak, mivel 
teheti a mai napot érdekessé.

Sikeres napra számíthat. Képes minden 
körülményt gyorsan felmérni, és az ösz-
szefüggéseket felismerve megoldásokat 
találni az adott problémákra.

Nehezen halad a tevékenységeivel, né-
hány munkálata pedig holtpontra kerül. 
Ha változtatni szeretne a módszerein, 
akkor azt apránként tegye!

Kitartásának köszönhetően minden kö-
telezettségét maximálisan tudja telje-
síteni. A sok munka mellett igyekezzék 
időt szánni a magánéletére is!

Rendkívül tettre kész, így ma főleg a saját 
érdekeit helyezze előtérbe! Ám arra szá-
mítson, hogy ezzel ellenállást és ellen-
szenvet válthat ki a társaiból!

Eredményes napra készülhet. Figyeljen a 
részletekre, ugyanis bennük rejlik a sike-
res megoldás kulcsa! Ma számíthat tár-
sai önzetlen támogatására is.

Az elmúlt időszakban türelmetlenné vált, 
kevés dolog lelkesíti. Változtasson kicsit 
az életvitelén, és próbáljon meg vidám 
emberek társaságába kerülni!

Váratlan és szokatlan események történ-
nek meg önnel, így kénytelen lesz megol-
dásokat találni bizonyos kérdésekre. Ha-
gyatkozzék a tapasztalataira!

Remekül viseli a mai megpróbáltatáso-
kat. Kommunikációs képességével szinte 
mindent elér, optimizmusa pedig átsegíti 
a hivatali kellemetlenségeken.

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 Hajsza című 
drámasorozat első 
évadában nyújtott 
teljesítményéért a 
Brit Filmakadémia 
BAFTA-díjra jelölte.

Szolgáltatás2021. november 16.
kedd10

A 2021. november 1–4. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: no-
vember 1., hétfő: ...jegyet válthatok az operába; november 2., kedd: Mikor fog-
nak azok ideérni?; november 3., szerda: ...fújtam tovább a dudámat; november 
4., csütörtök: … ökölvívó bátyját.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. novem-
ber 28-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
16/2

NYERŐSZELVÉNY
Név:Tel.:

Cím:

Áronka otthon vidáman újságolja a leg-
újabb felfedezését:
– Képzeld, apa, a tanító bácsi háza maga 
a paradicsom.
– Hogyhogy?
– Hát úgy, hogy van neki egy lánya, akit 
Évának hívnak, ennek a vőlegényét Ádám-
nak, a tanító pedig úgy becézi a felesé-
gét: ... (Poén a rejtvényben.)

Felfedezés

HÁTULÜTŐ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–1° / 6°

Kolozsvár
2° / 8°

Marosvásárhely
4° / 10°

Nagyvárad
5° / 1 1°

Sepsiszentgyörgy
2° / 9°

Szatmárnémeti
3° / 10°

Temesvár
5° / 1 1°

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.

SUDOKU
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A 17. század elején több neves fizikus próbálkozott a légnyomás mérésével, 
így például a francia René Descartes-nak 1631-ben sikerült elméletileg felvá-
zolnia a működési elvet, ám a mérőkészülék megvalósítására 1643-ig kellett 
várni, amikor az olasz Galileo Galilei tanítványa, Evangelista Torricelli a mes-
tere kutatásait felhasználva megalkotta az úgynevezett barométert. Torricelli 
egy higannyal telt csövet (amelynek egyik végét lezárta) egy másik higannyal 
töltött edénybe állított, ennek következtében a higanyoszlop magassága a te-
li edényre nehezedő légnyomásnak megfelelően megváltozott. A találmányt 
Lucien Vidie francia tudós később továbbfejlesztette, és 1844-ben létrehoz-
ta a (Goethe-féle barométernek is nevezett) vizes légnyomásmérőt, mely ké-
szüléknek a vízszintjét a külső légnyomás mozgatta. Szintén Vidie nevéhez 
fűződik az aneroid nevű barométer is: ez egy vákuumozott fémdobozból állt, 
a doboz hajlékony oldalai pedig a változó légnyomás szerint tágultak, illetve 
húzódtak össze. Manapság a digitális verziók számítanak a legkorszerűbbek-
nek, de sok meteorológiai központ mindmáig használ higanyos barométert.

A légnyomásmérők története
KISLEXIKON




