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A Kelemen férfi név a latin szárma-
zású Clemens névből ered, jelentése: 
szelíd, jámbor, jóságos. Női párja: 
Klementina. Tizennégy pápa viselte 
ezt a nevet, közülük azonban a ró-
mai katolikus egyház, mint szaka-
dárt, hármat nem ismert el. Többek 
között I. (Szent) Kelemen a kőfa-
ragók, kalaposok és tengerészek vé-
dőszentje lett, V. Kelemen Rómából 
Avignonba helyezte át a pápai szék-
helyet, majd megszüntette a templo-
mos lovagok rendjét, XIV. Kelemen 
pedig feloszlatta a jezsuita rendet 
az abszolutizmusra törekvő európai 
uralkodók követelésére.

Szabó Győző
A népszerű magyar színész, reklámgra-
fi kus és író Nyírbátorban született 
1970. július 7-én cukrászmester 
és óvónő fi aként. Tizennégy 
évesen Budapestre költö-
zött, ahol először a képző- 
és iparművészeti iskolába 
járt, majd a Képzőművé-
szeti Főiskolán végzett 
grafi kusként. Az 1986 és 
1992 között aktív Lacht el 
Bahhtar zenekar énekese 
volt. Színészetet nem tanult. 
Vajdai Vilmos színész-rende-
zővel közösen megalakították a 
Tilos az Á performance színházat. 
Első színpadi szerepét Csányi Jánostól, 
a Bárka Színház igazgatójától kapta. 1993-tól 
2004-ig a Katona József Színház tagjaként tevékenykedett. Első fontos fi lmszerepét 
a Valami Amerika kapta, amelyben nagy sikert aratott, később pedig olyan fi lmpro-
dukciókban játszott, mint a Kontroll (2003), Magyar vándor (2004), Nyócker! (2004), 
Egy bolond százat csinál (2006), Megy a gőzös (2007), Valami Amerika 2 (2008), Kos-
suthkifl i (2013), Liza, a rókatündér (2015) és Valami Amerika 3 (2018). Emellett állan-
dó szereplője volt a Klipperek 2.0 (2007), Holnap tali! (2016), A mi kis falunk (2017) és 

Alvilág (2019) című tévésorozatoknak. 2008-tól imp-
rovizációs készségét is kamatoztatta, a Beugró című 
televíziós műsorban. Az 1990-es években drogfüggő 
volt, így 2012-ben könyvet írt Toxikoma: Tíz év drog-
vallomásai címmel, melyből Herendi Gábor idén fi l-
met forgatott. Első feleségétől, Horváth Judittól egy 
lánya született (Bori), második hitvese, Rezes Judit 
Jászai Mari-díjas színésznő pedig két gyermekének 
adott életet (Mihály Simon, Gáspár Zoltán).

KI KICSODA? HOROSZKÓP

Maradjon céltudatos, illetve használja 
ki a szakmai adottságait! Azonban a ter-
vei csupán akkor lesznek eredményesek, 
hogyha kitart az elvei mellett.

Hivatásában pozitív tapasztalatokban 
lesz része, emellett pár kapcsolata új 
szintre emelkedik. Ma elsősorban a csa-
patmunkára fektesse a hangsúlyt!

Használja következetesen a kreatív ké-
pességeit. Ne pazarolja el az idejét arra, 
hogy elakadjon a részletekben! Mindig 
az adott problémákra figyeljen!

Munkahelyén remekül alakulnak a dol-
gai, emellett segítőkre is talál, akik olyan 
építő jellegű ötletekkel állnak elő, ame-
lyeket érdemes megfontolnia.

Az optimizmusa ezúttal nem elég a siker-
hez, szerencsére is szüksége lesz ahhoz, 
hogy révbe érjen a terve. Használjon ki 
maximálisan a lehetőséget!

Határozottan halad a célkitűzései felé. 
Arra azonban ügyeljen, hogy a nagy len-
dületében ne sodorja félre azokat, akik 
tanácsokkal fordulnak Önhöz!

Nehezen koncentrál a tennivalóira, így 
most mellőzze a komplex munkákat! 
Csakis rutinteendőket végezzen, és vá-
lassza az egyszerű megoldásokat!

Számos megoldatlan feladatnak kell a 
végére járnia, ezért legyen nyitott az új-
szerű megoldásokra, valamint fogadja el 
a társai által felkínált segítséget!

Váratlan fordulatok és hátráltató ténye-
zők teszik bonyolulttá a mai napját. Le-
hetőleg ne improvizáljon, kizárólag a 
szokásos eljárásokat alkalmazza!

Kissé meginog az önbizalma, ennek kö-
vetkeztében nem képes átlátni a megol-
dásokat, és számos hibát követ el. Lehe-
tőleg kerülje a társaságot!

Próbálja meg tökéletesíteni a munka-
módszereit, és amennyiben szükségét 
érzi, bátran újítson! Ezáltal ugrásszerű lé-
péseket tehet a karrierjében.

A lehetőségei kissé távol állnak a tervei-
től, ezért tartsa a realitások talaján az el-
képzeléseit! Legyen körültekintő, és fo-
gadja el a felkínált segítségeket!

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.





























» Filmszerepei mel-
lett 2012-ben köny-
vet írt Toxikoma: Tíz 
év drogvallomásai 
címmel, melyből He -
rendi Gábor idén já-
tékfi lmet forgatott.
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A 2021. november 8–11. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: 
november 8., hétfő: Igen, igen, az enyém is csúnya!; november 9., kedd: ...öt-
ven lábával lépett le; november 10., szerda: Jobbra vagy balra?; november 11., 
csütörtök: …annyi benzin a tankban.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. decem-
ber 5-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
23/2

NYERŐSZELVÉNY
Név:Tel.:

Cím:

A szőke nő felhívja a rendszergazdát:

– Nem tudok csatlakozni az internetre.

– Biztos, hogy jó jelszót használsz?

– Biztos, láttam, amint a kollégám is ezt 

adta meg.

– És mi volt a jelszó?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Nem tud

Az első dezodort 1888-ban dobták piacra Philadelphiában Mum néven, ami 
még tégelyes formában, krémként került forgalomba. Ezt követte 1903-ban az 
amerikai John Pepper által feltalált Everdry nevű izzadtságátló, amelyet oldat 
formában forgalmaztak, és vattapamacsra csepegtetve kellett felkenni. Jules 
Montenier chicagói vegyészmérnök 1941-ben szabadalmaztatta az első izza-
dásgátlónak nevezett terméket. Az ötvenes években a golyóstoll sikerén és me-
chanikáján felbuzdulva kifejlesztették a golyós dezodorokat, az első effajta ter-
mék 1952-ben került kereskedelembe Ban Roll-On néven. A 60-as évek elején 
felbukkant a legelső aeroszolos változat is, amely óriási népszerűségét annak 
a ténynek köszönhette, hogy a hónaljat semmiféle formában nem kellett meg-
érinteni; 1977-ben azonban az élelmiszer-vizsgáló és gyógyszerellenőrző ható-
ságok biztonsági okokból betiltották a legtöbb aeroszolos dezodort, amely alu-
mínium-cirkóniumot tartalmazott. Manapság egyre több változatot fejlesztenek 
ki, amelyek több funkciót is betöltenek, így például a gyártók az izzadásgátlás 
mellett már a hidratálásra és a ruhák védelmére is komoly hangsúlyt fektetnek.

A dezodor története
KISLEXIKON

JÁTÉKSZER  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 4°

Kolozsvár
1° / 6°

Marosvásárhely
3° / 7°

Nagyvárad
0° / 5°

Sepsiszentgyörgy
3° / 6°

Szatmárnémeti
1° / 6°

Temesvár
2° / 8°

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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