
KALENDÁRIUM

November 18., csütörtök
Az évből 322 nap telt el, hátravan 
még 43.

Névnap: Jenő
Egyéb névnapok: Csende, Jolán, 
Jónás, Noé, Ottó, Ödön, Péter, Pető, 
Román

Katolikus naptár: Római bazilikák 
búcsúja, Szent Jenő
Református naptár: Jenő
Unitárius naptár: Ödön
Evangélikus naptár: Jenő
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
14. napja

A Jenő férfi név a hatodik magyar 
honfoglaló törzs nevéből szárma-
zik, jelentése: tanácsadó, bizalmas. 
Rejtő Jenő (1905–1943) zsidó szár-
mazású magyar író volt, aki az 1930-
as években bohózatokat kezdett ír-
ni. Legelső darabját (Gengszteridill), 
amelyet a gyerekkori barátjával, Ná-
dasi Lászlóval közösen írt, 1932-ben 
mutatták be. Ezután ponyvaregénye-
ivel vált ismertté; ezeket kezdetben 
Gibson Lavery álnéven írta, majd, 
amikor jelentős sikereket ért el, be-
vallotta, hogy ő volt a szerzőjük. Ké-
sőbb a Nova könyvkiadó hatására 
felvette a P. Howard álnevet.

Keri Russell
Az Aranyglóbusz díjas amerikai színész-
nő a kaliforniai Fountain Val ley-
ben jött világra 1976. március 
23-án. Az apja munkája mi-
att gyakran változott a lak-
helye, így a családjával 
eleinte Texasban, majd 
Arizonában és Coloradó-
ban élt. Tizenöt évesen 
tagja lett a Mickey Mou-
se klubnak, és kisebb 
karaktereket formált meg 
gyermekfi lmekben. Ezután 
ál landó főszereplője lett a 
Malibui szívtiprók című soro-
zatnak. Az 1998 és 2002 közt for-
gatott Felicity című szériában a főhőst 
testesítette meg nagy sikerrel, amely meg-
hozta számára a nagy áttörést, teljesítményéért pedig 1999-ben Aranyglóbusz díjjal 
jutalmazták. A 2013 és 2018 között műsoron lévő Foglalkozásuk: Amerikai című kém-
sorozatban Elizabeth Jennings KGB-ügynök szerepét játszotta el, alakításáért három 
Emmy-díjra és két Aranyglóbusz díjra jelölték. A fontosabb fi lmjei közé tartozik még 

a Mission: Impossible 3 (2006), Pincérlány: Éde-
sen is csípős (2007), A szeretet szimfóniája (2007), 
Eszeveszett küzdelem (2010), A majmok bolygója: 
Forradalom (2014), Harc a szabadságért (2016) és 
Star Wars: Skywalker kora (2019). 2017-ben csillagot 
kapott a Hollywoodi hírességek sétányán. 2007-től 
2014-ig Shane Deary üzletember felesége volt, akitől 
két utódja született. 2014 óta Matthew Rhys színész 
élettársa, 2016-ban közös gyermekük született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

Egy kiszámíthatatlan szituáció miatt tel-
jesen felborul a mai napirendje. Ne mér-
gelődjön, mert néhány gyors döntéssel 
kiváló eredményeket érhet el!

Kapcsolatai zökkenőmentesen alakul-
nak. Sikerei elsősorban attól függnek, 
hogy milyen mértékben képes alkalmaz-
kodni a változó körülményekhez.

Fontos intéznivalók várnak ma Önre. A 
vakmerő lépések meghiúsíthatják a cél-
kitűzéseit, ezért legyen megfontolt! Visel-
kedjék higgadtan és toleránsan!

Minden lehetőség adott ahhoz, hogy tet-
tekre váltsa az elképzeléseit. Most még 
akkor is segítőkre talál, ha nem dolgoz-
ta ki teljesen minden lépését.

Hivatásában hatalmas lendülettel ve-
ti bele magát a napi intéznivalókba. Le-
hetőleg olyan tempót diktáljon, amivel a 
kollégái is lépést tudnak tartani!

Bonyolult helyzetbe kerül, nehezen talál-
ja a kiutat. A helyes döntésekhez szüksé-
ge lesz némi időre. Nem árt, ha kikéri a 
környezete véleményét is.

Erőtartalékai kimerülőben vannak, így 
kissé elveszíti az önbizalmát. Ha teheti, 
az elkövetkező időszakban ne vállalkoz-
zék bonyolult feladatokra!

Fogadja nyitottan a nehézségeket, és el-
keseredés helyett megoldásokat keres-
sen! Sok tapasztalattal gazdagodhat, ha 
elfogadja mások tanácsát.

Uralkodó bolygója segíti önt abban, hogy 
megvalósítsa a céljait. Figyeljen alapo-
san az apró részletekre, ezáltal elkerül-
heti az esetleges buktatókat!

Találékonyságával a nehéz helyzeteket is 
megoldja. Fordítson több időt a család-
tagjaira, ugyanis a munka közben hajla-
mos róluk megfeledkezni!

Rendkívül szétszórt, képtelen összpon-
tosítani. Igyekezzék mihamarabb letud-
ni a kötelezettségeit! A nap végén pró-
bálja rendezni a gondolatait!

Nagy léptekkel halad előre a munkájá-
ban. Ezúttal érvényesülnek azok a hatá-
sok, amelyekkel egyensúlyt tud teremte-
ni a zűrös helyzetekben is.

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.
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A moziban már javában megy a fi lm, 
amikor a szőke nő a nézőtéren elkezd 
hangosan telefonálni. A mögötte ülő 
férfi  rögtön odaszól neki dühösen:
– Elnézést, de így semmit sem hallok.
– Remélem is, mert ez magánbeszélgetés!

– Mi lesz így belőled, hogy folyton hazu-
dozol? – dorgálja Pistikét az anyja.
– Hát hogyha ügyetlenül hazudozom, 
akkor börtöntöltelék, ha kicsit ügyeseb-
ben füllentek, meteorológus, ha pedig 
mesterien lódítok, akkor politikus.

VICC

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.
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18/4

NYERŐSZELVÉNY
Név:Tel.:

Cím:

Földrajzórán Mórickát szólítják felelni:
– Miről nevezetes Parajd?
– Sóbányájáról.
– Jól van – dícséri a tanító néni a gyere-
ket. – Hát azt meg tudnád-e mondani, 
hogy mi a só?
– A só – vágja rá habozás nélkül a 
kisfiú – olyan fűszer, amely ... (Poén a 
rejtvényben.)

Móricka felel

A barokk a reneszánsz után következő stílustörténeti korszak, az építészet, a 
zene, festészet, szobrászat, tánc, illetve egyéb művészetek korstílusa, amely 
közvetlenül a manierizmusból fejlődött ki. Ezen korszak a humanizmus és a 
felvilágosodás közötti kora, az ellenreformáció, valamint az abszolutisztikus 
királyságok kialakításának ideje. Körülbelül 1580-től 1770-ig tartott, ámde a 
spanyol és a portugál birodalom területén új stílusokkal folytatódott a 19. szá-
zad elejéig. Egyes történészek a barokkot három vagy négy korszakra osztják: 
korai (1580–1630), érett (1630–1680), késői (1680–1730) és rokokó (1730–
1770), utóbbi kettőt olykor egyenlővé teszik, máskor viszont önálló korszak-
nak tekintik. Az irányzat Itáliából indult, és szinte az ellenkezője volt a rene-
szánsznak: míg a reneszánszot a kiegyensúlyozott, emberléptékű harmónia 
jellemezte, addig a barokk igyekezett ettől eltávolodni; stílusjegyei azonban a 
reneszánszból származnak, azok továbbfejlesztései.  A barokk szó az olasz ba-
rocco kifejezésből ered, ami nyakatekert okoskodást jelent; ez a barokk díszí-
tőművészetre jellemző bőséges túldíszítettségre és formai bravúrosságra utal.

A barokk kor története
KISLEXIKON

MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 6°

Kolozsvár
3° / 7°

Marosvásárhely
4° / 7°

Nagyvárad
4° / 6°

Sepsiszentgyörgy
3° / 6°

Szatmárnémeti
1° / 4°

Temesvár
1° / 3°

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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