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SZÓRAKOZÁS

Horoszkóp



Kos

márc. 21. – ápr. 20.

Tevékenységében a körülmények ezúttal
azt diktálják, hogy spontán döntéseket
hozzon. Őrizze meg a magabiztosságát,
és támaszkodjék az intuíciójára!

%

Bika

ápr. 21. – máj. 20.

Úgy tűnik, változtatnia kell a módszerein, a bevált megoldások nem hoznak
eredményt. Szedje össze a bátorságát,
és legyen nyitott az újdonságokra!

&

Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

Ma számos kihívással találja szembe
magát. Ezekkel csupán úgy tud majd
megbirkózni, ha beveti a szakmai tapasztalatait, és a megérzéseire hallgat.
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Rák

jún. 22. – júl. 23.

Szinte mindenhez ingerülten viszonyul.
Amennyiben nem képes önfegyelmet
gyakorolni, kénytelen lesz egyedül megbirkózni az Önre váró munkákkal.
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Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

Kiváló érzékkel képes kezelni a meglepetésszerű szituációkat, és remek megoldásokat talál a komplex kérdésekre.
Maradjon továbbra is céltudatos!

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Néhány váratlan esemény miatt vakvágányra kerülnek a folyamatban lévő teendői. Vonuljon a háttérbe, és lehetőleg
kerülje a felesleges szócsatákat!



Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Kizárólag akkor kezdjen új vállalkozásba, hogyha az előzőket már lezárta! Oszsza be okosan az idejét, ez alkalommal
nem számíthat külső segítségre!



Skorpió

,

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Hajlamos új módszereket bevetni, emiatt pedig kissé eltávolodik az eredeti elképzeléseitől. Ha rendezi a gondolatait,
mindenre talál majd megoldást.



Bak

Vízöntő

Halak

A Mária bibliai eredetű női név, jelentése: mirha (ami az ókorban drága illat szerének számított). A név eredeti héber alakformája Mirjam volt, amely
görög és latin bibliafordításokban módosult. A latin névváltozatnak igen sok
származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is
használatos. Maria Callas (1923–1977) görög származású szopránénekesnő volt,
aki fénykorában a világ szinte minden fontos operájának színpadán fellépett, és
mindenütt óriási sikert aratott. A New York-i születésű előadónő a hírnevét főleg
az énektechnikájának köszönhette.

Az évből 255 nap telt el, hátravan
még 110.
Névnap: Mária
Egyéb névnapok: Gujdó, Ibolya,
Irma, Marion, Palóma, Tóbiás,
Virág

PORTRÉ

Katolikus naptár: Szűz Mária,
Irma
Református naptár: Gujdó
Unitárus naptár: Virág
Evangélikus naptár: Mária,
Gujdó
Zsidó naptár: Elul hónap
19. napja

EZ EN A N A PON
2508 éve

Helena Bonham Carter
Napjaink egyik legismertebb brit színésznője Londonban született
1966-ban kereskedelmi bankár, illetve pszichológus
lányaként. Tanulmányait
a South Hamps tead-i
középiskolában kezdte, később a Westminster-iskolában
folytatta. 1981-ben
megnyert egy irodalmi versenyt, a pénzt
pedig arra fordította,
hogy cikkeket publikáljon egy olyan újságban,
melyben fiatal tehetségekről
írtak. A színészkedés területén
semmilyen képzést nem kapott, képernyőn először egy reklámfi lmben bukkant fel
16 évesen. Néhány mellékalakítás után megkapta az első főszerepét a Lady Jane
(1986) című drámában. Eddigi karrierje során kilencven fi lmben játszott, többek
közt ő volt Ophelia Franco Zeffi relli Hamletjében és Bellatrix Lestrange a Harry
Potterben. A galamb szárnyaiban (1997)
lévő szerepléséért Oscar-díjra, A király
beszéde című (2010) drámában nyújtott
A galamb szárnyai című alakításáért Aranyglóbusz díjra jelölték.
drámában (1997) nyújtott Hét filmben szerepelt együtt Johhny Depteljesítményéért Oscar- pel. 1994 és 1999 között Kenneth Branagh
színész, 2001 és 2014 között pedig Tim
díjra, valamint Aranygló- Burton rendező élettársa volt, utóbbitól
busz díjra jelölték.
két gyermeke is született.

Az athéniak legyőzték a perzsákat a
marathóni csatában. A hírnök emlékére létezik a maratoni futás.

130 éve

Megszületett Tersánszky Józsi Jenő,
Kossuth-díjas író (Misi Mókus kalandjai, Kakuk Marci).

61 éve

Megnyílt a helyreállított Corvin Filmszínház, amely az ország első állandó széles vásznú mozija lett.

121 éve

Megszületett Iréne Joliot-Curie Nobel-díjas francia atomfizikus, fizikokémikus, Marie Curie lánya.

105 éve

74 éve

Megszületett Barry White amerikai
soulénekes, zeneszerző, producer.

65 éve

Sztálin halála után Nyikita Hruscsovot választották meg a Szovjetunió
első titkárának.

54 éve

Megszületett Gyulay Zsolt olimpiai
és világbajnok kajakozó.

97 éve

Megszületett Stanislaw Lem lengyel
író (Solaris).

154 éve

Megszületett Katona Nándor festőművész.

Megszületett Jesse Owens amerikai
futó, atléta, akivel Hitler nem volt
hajlandó kezet fogni.

147 éve

78 éve

Megszületett Maurice Chevalier
francia dalénekes és dalszerző,
film- és revüszínész.

Franciaországban felfedezték a lascaux-i közel 17.000 éves barlangrajzokat.

31 éve

Kétéves útjáról megérkezett a Szent
Jupát, az első magyar vitorláshajó
amely megkerülte a Földet.

Elhunyt Júlio Dinis portugál író.

130 éve

122 éve

Megszületett Elsa Triolet orosz születésű francia írónő, Louis Aragon
felesége.
FORRÁS: EZENANAPON.HU

TUDÁSTÁR

Az infláció fogalma
Az infláció (magyar kifejezéssel: pénzromlás) a
közgazdaságtanban az árszínvonal tartós emelkedését jelenti, a pénz vásárlóerejének csökkenése
mellett. Az infláció eredetileg orvosi műszó, latinul
felfúvódást jelent, és mint közgazdasági fogalmat
az amerikai polgárháborúban (1861–1865) használták először. Akkoriban ugyanis az árucikkek
papírpénzben mért ára megnőtt (úgymond „felfú-

Sudoku

vódott”) a termékek nemesfémben megadott árához képest. Bizonytalan gazdasági környezetben
a nemesfém tehát értékállóságát bizonyította, míg
a papírpénz értékét vesztette. A pénzszakértők a
jelenséget idővel különböző szakaszokra osztották fel, így az infláció létrejöttét jelenleg az ütem,
árstruktúra, kiszámíthatóság, kiváltó indokok, valamint a megjelenési forma alapján kategorizálják.

Mérése oly módon történik, hogy egy bizonyos
intézmény (például a központi statisztikai hivatal) összeállít egy fogyasztói kosarat különböző
árutermékekből, ami az adott ország átlagos háztartásának jellemző fogyasztását képviseli (pl.
kenyér, burgonya, liszt, tojás, buszjegy, benzin, cigaretta), és ezeknek a termékeknek rendszeresen
figyeli az árváltozását.

febr. 20. – márc. 20.

Figyeljen oda a részletekre, mert bennük
rejlik a sikeres megoldás kulcsa. Karrierje magasra ívelhet, ha a magánéleti
problémáit a háttérbe szorítja.

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 9-ig minden egyes szám, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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jan. 21. – febr. 19.

A mai napon több tehertől is felszabadul, így kissé fellélegezhet. Vonja le az
elmúlt időszak tanulságait, csak ezután
vágjon bele újabb kihívásokba!



Szeptember 12., szerda

dec. 22. – jan. 20.

Remek formában van fizikailag, illetve
szellemileg egyaránt. Most bátran kockáztathat, mert az uralkodó bolygója
minden tevékenységét támogatja!



NAPTÁR

okt. 24. – nov. 22.

Túlságosan sok munkát vállalt, ennek
következtében fáradtnak érzi magát.
Készítsen ütemtervet, és csakis a határidős munkálatokra koncentráljon!

#horoszkóp

2018. SZEPTEMBER 12., SZERDA
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