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A Katalin női név származása nem 
egyértelmű: elterjedt nézetek szerint 
a görög katharoszból ered (jelenté-
se: mindig tiszta); más feltevések 
szerint pedig a görög Aeikatheri na 
személynévből származik (jelentése: 
nyilazó, biztosan célzó). Kate Moss 
világhírű brit szupermodell volt az 
1990-es években, aki 1996-ban el-
nyerte a Vogue Model of the Year (az 
év modellje) díjat. Emellett számos 
díjat zsebelt be stílusáért (például a 
Vanity Fair legjobban öltözött sztár 
díját). 1999-ben a kilencedik helyen 
végzett a top 50 legszexisebb modell 
között a Maxima magazin szerint.

Anya Taylor-Joy
Az Emmy-díjra jelölt amerikai születésű 
brit–argentin színésznő és modell 
Miamiban látta meg a napvilágot 
1996. április 16-án Anya Josephi-
ne Marie Taylor-Joy néven, hat-
gyermekes család legfi atalabb-
jaként. Az édesanyja, Jennifer 
Marina Joy dél-afrikai és spa-
nyol származású brit pszicho-
lógus, aki fényképezéssel és 
belsőépítészettel is foglalkozik; 
édesapja pedig a Dennis Alan 
Taylor egykori skót–argentin nem-
zetközi bankár. Csecsemőkorában a 
családjával Buenos Airesbe költözött, 
aztán csak spanyolul beszélt, mielőtt hatéve-
sen Londonba költöztek. Tanulmányait a kensingtoni Hill House-ban kezdte, majd az 
argentin Northlandsba és a londoni Queen’s Gate iskolában folytatta; mindeközben 
balettet is tanult. Képernyőn 2014-ben debütált az Oxfordi gyilkosságok című sorozat 
egyik epizódjában. Egy évvel később A boszorkány című fantáziathrillerben kivívta a 
szakma elismerését. M. Night Shyamalan Széttörve (2016) című lélektani drámájában 
és annak 2019-es Üveg című folytatásában szintén emlékezetest alakított. Emellett 

szerepelt a Telivérek (2017) és Emma című vígjáté-
kokban (2020), valamint A babaház úrnője (2017), 
Birmingham bandája (2019) és A sötét kristály: Az el-
lenállás kora című sorozatokban. 2020-ban a fősze-
replő Beth Harmon karakterét testesítette meg nagy 
sikerrel  A vezércsel című minisorozatban, amelyért 
Primetime Emmy-díjra jelölték. 2017-ben a cannes-i 
fesztiválon elnyerte a Chopard Trófeát, és ugyan-
ezen évben BAFTA Rising Star díjra jelölték.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

Uralkodó bolygója türelemre és kitartás-
ra ösztönzi Önt. Kerülje az elsietett dön-
téseket, munkálatai során pedig marad-
jon magabiztos és megfontolt!

Alaposan fontolja meg a lépéseit, mert a 
türelmetlensége bajba sodorhatja Önt. 
Legyen visszafogott, és mindig vegye szá-
mításba a társai véleményét!

Bárhogy alakulnak a dolgai, vegyen min-
dent könnyedén! A magatartásával ké-
pes túllépni mindenen. Kedvező új kap-
csolatokat is szerezhet magának.

Olyan dolgokon akad fenn, melyeket 
máskor gond nélkül, könnyen leküzd. Ha 
nem idegeskedik, és bízik önmagában, 
sorra megoldhatja a feladatait!

Tele van lelkesedéssel, úgy érzi, szinte 
minden akadályon könnyen túl tud lép-
ni. Alkalma lesz próbára tenni a szakmai 
tudását és a leleményességét.

Próbálja meg enyhíteni a környezetében 
kialakult feszültséget, azonban mások 
bonyodalmaiba ne keveredjék bele! Le-
hetőleg kerülje a kockázatot!!

Kissé feldúlt az állapota, így az érzelmei 
gátolják a logikus gondolkodását. Tar-
tózkodjon a véleménynyilvánítástól, és 
óvakodjon a vitás szituációktól!

Egy váratlan esemény teljesen felborítja 
a mára beütemezett célkitűzéseit. Alkal-
mazkodjon a helyzethez, és vesse be a 
képzelőerejét, improvizáljon!

Üzleti ügyei kiválóan alakulnak, de csak 
addig, ameddig nem vállal túl nagy rizi-
kót. Maradjon meg a bevált módszerek-
nél, illetve a saját döntéseinél!

Gyakorlati teendők vannak napirenden. 
Figyeljen a részletekre, ellenőrizze az 
időbeosztását, nehogy egymást keresz-
tező programokat szervezzen!

Ezúttal túlbecsüli a munkabírását, az 
Önben rejlő energiákat. Kénytelen lesz 
pár ügyet félretenni ahhoz, hogy sikere-
sen le tudja zárni a fontosakat.

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően 
nyugodt napra számíthat. Pozitív kisu-
gárzása átragad a munkatársaira is, akik 
segítőkészek lesznek Önhöz.

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 vezércsel című 
minisorozat ban lé -
vő  alakítá sáért Em-
my-díjra jelölték a 
legjobb női fősze-
replő kategóriában.

Szolgáltatás2021. november 25.
csütörtök10

A miniszterelnök beszédet tart:
– Számításaink szerint jövőre sokkal 
jobban fogunk élni, mint most!
Ekkor valaki megszólal a közönségből:
– Magukért nem is aggódnánk, de mi 
lesz velünk?!

A szőke nő újságolja a barátnőjének:
– Képzeld, már több mint egy hónapja 
a szakácskönyvből főzök.
– Valóban? Na és fi nomakat főztél?
– Igen, de alig bírom anyagilag, minden 
recept úgy kezdődik: „Végy egy lábast…”

VICC

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
25/4

NYERŐSZELVÉNY
Név:Tel.:

Cím:

Kovácsné panaszkodik a szomszéd-
asszonynak:
– Rémes a férjem! Képzelje, valahány-
szor nyaralni akarok menni, tudja mit 
mond?
– Nem! ...(Poén a rejtvényben.)

Ez rémes!

Az elektronikus könyv (vagy közismert nevén e-könyv) Michael S. Hart amerikai 
író kezdeményezésére született meg, aki 1971-ben önkéntes vállalkozásként 
útjára indította a Gutenberg-projektet, amelynek célja az volt, hogy a lehető 
legtöbb kulturális dokumentum nyílt formátumok alkalmazásával ingyenesen 
hozzáférhetővé váljon. A Xerox nevű vállalat ezután fejlesztésekbe kezdett, és 
előállt az ún. elektronikus papír (e-papír) első prototípusával, ami később fon-
tos meghatározója lett az e-könyv iparágnak. Az igazi áttörés 1993-ban követ-
kezett be, amikor Joseph M. Jacobson amerikai fizikus továbbfejlesztette az 
e-papírt. 1996-ban megjelent a Palmtop, amely már alkalmas volt elektronikus 
tartalmak olvasására. Az e-book (e-könyv) elnevezés 1998-ban került be leg-
először a köztudatba. A kezdeti készülékek beépített fényforrással rendelkez-
tek, a mai elektronikuskönyv-olvasók azonban már háttérvilágítás nélkül ké-
szülnek, így az igazi könyvekhez hasonlóan csak világosban olvashatók. Ez a 
2003 óta létező technológia főként azért jött létre, hogy a megjelenítés a lehető 
leginkább hasonlítson a papíréhoz, azaz az olvasás ne erőltesse meg a szemet.

Az elektronikus könyv története
KISLEXIKON

ÜNNEPI ELŐKÉSZÜLETEK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–1° / 5°

Kolozsvár
1° / 7°

Marosvásárhely
1° / 8°

Nagyvárad
5° / 10°

Sepsiszentgyörgy
–1° / 6°

Szatmárnémeti
4° / 9°

Temesvár
6° / 10°

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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