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November 24., szerda
Az évből 328 nap telt el, hátravan 
még 37.

Névnap: Emma
Egyéb névnapok: Flóra, János, Kur-
szán, Szvetlána, Tűzvirág, Virág

Katolikus naptár: Vietnámi szent 
vértanúk, Szent Emma, Szent Flóra, 
Virág
Református naptár: Emma
Unitárius naptár: Emma
Evangélikus naptár: Emma
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
20. napja

Az Emma női név egyesek szerint az 
Irmin germán istenség nevéből ered, 
mások azonban a germán hermi-
on nevű néptörzsből származtatják. 
Emma Thompson napjaink egyik 
legtehetségesebb angol színésznője, 
akit 1993-ban a Szellem a házban című 
produkcióban nyújtott teljesítményé-
ért Oscar-díjjal jutalmazták, 1995-ben 
pedig az Értelem és érzelem című drá-
ma forgatókönyvírójaként másodjára 
is megkapta az Amerikai Filmakadé-
mia díját. Emellett két Aranyglóbusz 
és két BAFTA-díjjal is méltatták. Eddig 
több mint 70 fi lmben játszott, ezekből 
számos Shakespeare-adaptációban.

HOROSZKÓP

Meglepő történések teszik mozgalmassá 
a napját, egyes ügyeiben pedig komoly 
lépéselőnyre tehet szert. Éljen a sors ál-
tal felkínált lehetőségekkel!

Munkahelyén kamatoztassa a kreatív 
adottságait, és ne féljen letérni a meg-
szokott útról! Tevékenysége során csak a 
lényegre koncentráljon!

Szellemileg rendkívül éber, ezért időzít-
se mára a halogatott tárgyalásait! Legyen 
kezdeményező, és szükség esetén kös-
sön kompromisszumokat!

Olyan torlaszokba ütközik, melyek lelas-
sítják a feladatait. A fontosabb munká-
latait függessze fel mindaddig, míg meg 
nem találja a helyes utat!

Szánjon több időt az ügyeire, és erősítse 
meg a bizalmasabb kapcsolatait! Mind-
emellett igyekezzék tisztázni a mélyben 
húzódó nézeteltéréseket is!

Kommunikációs készségének köszönhe-
tően könnyedén megtalálja a közös han-
got a környezetében élőkkel. Legyen nyi-
tott az új ismeretségekre is!

Kissé magasra tette a mércét önmaga 
előtt, így az ötletei kivitelezéséhez most 
nagy szüksége lesz segítőtársakra is. Le-
gyen nyitott a javaslatokra!

A mai napon olyan előnyös lehetőség ke-
rül az útjába, amellyel új irányba terelhe-
ti a céljait. Hagyatkozzék a megérzéseire, 
és bátran kockáztasson!

Őrizze meg az optimizmusát, ugyanis 
számos megpróbáltatás vár Önre. Min-
den lépését fontolja meg, és folyamod-
jék az egyszerű megoldásokhoz!

Az elmúlt időszakban alkalmazott meg-
oldások nem hoztak eredményeket Ön-
nek. Kérje ki a kollégái javaslatait, majd 
dolgozzon ki új módszereket!

Hamarosan pontot tehet azon ügyei vé-
gére, amelyek rengeteg energiáját emész-
tették fel. Az elért sikerek erőt adnak 
majd Önnek a folytatáshoz.

Rendkívül fontos döntés elé állítják. En-
nek meghozatala befolyásolhatja a ma-
gánéletét is. Ha szükségesnek érzi, kér-
jen egy kis gondolkodási időt!

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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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.
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NYERŐSZELVÉNY
Név:Tel.:

Cím:

A piacon a vásárló megkérdi a zöld-

ségárust:

– Mondja, permetezett ez a barack? 

Tudja, a beteg anyósomnak lesz.

– Még mi nem kéne ennyi pénzért?...

 (Poén a rejtvényben.)

Zöldségpiacon

Mint a bábák bulĳ ában

A népi szólásokat nemcsak azért szeretem, mert igazuk vitat-
hatatlan, és mindig telibe találják fején a szeget, hanem plasz-
tikusságuk miatt is: nagyon jól el lehet képzelni bármelyiket. 
Hallgatnám például a kormányalakulás híreit, de csak rengeteg 
egymásra beszélés, ágálás van, ugyanazt ismételgetik folyton, 
minden konkrét eredmény nélkül. Egyelőre. Aztán majd csak lesz 
valahogy. Az elmúlt napokban, mióta a nagykoalíció napirendre 
került, néhány percnyi hír után megjelenik előttem néhány izga-
tottan jövő-menő bába, valamit felkapnak, leraknak, odapillan-
tanak a vajúdó asszonyra, ám érdemi eredmény, a fülsiketítő, de 
boldog felsírás még várat magára. Igen, milyen igaz: sok bába 
közt elvész a gyerek. Mert ha sokan bábáskodnak, nem kizárt, 
hogy egymás számára teszik, nem a könnyebb megszületésért. 
Pontosan ilyen képet nyújtanak a hirtelenjében összeborult párt-
jaink, ami nem csoda, hisz nevezzék magukat akárhogyan is, 
sem saját elveik, de különösen semmiféle ideológiájuk nincs, és 
harminckettedik éve nem sikerült zöld ágra vergődniük. Sokszor 
úgy érzem, nem is igen akarnak: jól elvannak a közös alomból 
hozott, ezt a semmi állapotot megfelelőnek ürességgel: mindnyá-
jan mondják a magukét, nyugdíj- és fi zetésemelésről, népjólétről 
meg hasonlókról beszélnek, de azt egyikük sem meri kĳ elenteni, 
hogy nekik semmit sem számít a nép, pusztán csak saját zsebük-
nek, illetve bankszámlájuknak a tömöttsége. Amikor úgy érzik, az 
emberek talán unják a puszta ígérgetéseket, akkor elkezdik szidni 
egymást, vádolni előző intézkedéseiket, holott most már, három 
évtized múltán ezen gyalázkodásokat sem veszi senki komolyan, 
hiszen bármelyik pillanatban összeborulhatnak, és azzal vigasz-
talódnak: sebaj, fő az egészség, és mi úgyis örök barátok mara-
dunk. A szülőszobában nyüzsgő bábákhoz hasonlóan nekik sem 
a szenvedő ember számít, hanem az egymás előtti demonstráció: 
lám, milyen szorgalmasak vagyunk, megteszünk mindent, csak 
nem értékelik kellőképpen. Jó így együtt lenni, régi ismerősök, 
mindenki ismeri a másik gyengéit, mindenkiről tudnak valamit, 
amiről ha beszélnének, nem okozna örömet, igaz, nem is teszik. 
Amíg együtt vagyunk, segítünk egymásnak, nemsokára világra 
jön a kis klapec, s akkor pihenhetünk egy kicsit. A nép is hallgat 
pár napig, örül az új ígéretnek, ami ha nem teljesül, kitalálunk 
valamit, barátom! Majd csak lesz valahogy, mint mindig is volt!

MOLNÁR
JUDIT

KÖZTERÜLET

A viktoriánus kor volt az Egyesült Királyság történelmének azon szakasza, 
amelyben ez az ország elmélyült az ipari forradalomban, és a Brit Birodalom 
elérte a csúcspontját. Habár egyes történészek az 1832-es reformtörvény ki-
hirdetésével jelzik kezdetét, a kifejezés I. Viktória hosszú uralkodására utal, 
aki hatvannégy esztendeig maradt trónon, 1837 és 1901 között. Amikor a ki-
rálynő trónra lépett, Anglia lényegében agrár-, illetve vidéki ország volt, míg 
halálakor erősen iparosodottá vált, kiterjedt vasúti hálózattal. Továbbá an-
nak ellenére, hogy a gyarmatokon különféle konfliktusokkal kellett megküz-
denie, a Brit Birodalom megszilárdította hatalmát a világon. A viktoriánus 
kor volt az ipari, kulturális, politikai, tudományos, valamint katonai válto-
zások időszaka a szigetországban, amelyet a Brit Birodalom további ter-
jeszkedése fémjelzett. Ennek során a birodalom területe megháromszoro-
zódott, és elérte a 25 millió 900 ezer négyzetkilométert, fennhatósága alá 
pedig összesen 410 millió ember tartozott. A korszak a Hannoveri-ház utol-
só uralkodójának, I. Viktória királynő halálával ért véget 1901. január 22-én.

A viktoriánus kor története
KISLEXIKON

FŐÉRDEMREND  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–2° / 3°

Kolozsvár
–2° / 4°

Marosvásárhely
–2° / 6°

Nagyvárad
0° / 7°

Sepsiszentgyörgy
–2° / 4°

Szatmárnémeti
1° / 6°

Temesvár
1° / 6°

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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