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SZÓRAKOZÁS

Horoszkóp



Kos

márc. 21. – ápr. 20.

Véglegesítendő feladatok várnak ma
Önre, ezért lehetőleg legyen nyitott az
újszerű megoldásokra, és ha lehet, ne
utasítsa el a felkínált támogatást!

%

Bika

ápr. 21. – máj. 20.

Ellenszenvesen viselkedik a környezetében élőkkel, a tennivalókat pedig csak
félvállról teljesíti. A fontos döntéseit napolja el, és kapcsolódjon ki!

&

Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

Eredményei ezúttal csakis azon múlnak,
hogy mennyire megvalósíthatók a célkitűzései. Ha nem mérlegeli az esélyeit,
sok minden rosszul sülhet el,

'

Rák

jún. 22. – júl. 23.

Mozgalmas időszakra készülhet, váratlan események következnek be az életében. Ütemezze be az aktuális munkálatait, majd keressen segítőket!

(

Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

Számos akadályba botlik, emellett a
társai is csak hátráltatják a teendőit.
Most kénytelen lesz egyedül kidolgozni
a megoldáshoz vezető utat.

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Képtelen objektíven felmérni a helyzetét, emiatt hajlamos elhamarkodott
döntéseket hozni, Kerülje a vitákat, és
csupán a háttérből tevékenykedjék!



Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Kissé mélypontra sodródott. Csupán
úgy tud átlendülni mindezen, hogyha kizárja a zavaró tényezőket, és a lényeges
kötelezettségeire összpontosít.



Skorpió

,

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Eredményes napnak néz elébe. Több
tisztázatlan ügy megoldásra talál, az
elmúlt időszakban befektetett munka
pedig most meghozza a gyümölcsét.



Bak

Vízöntő

Halak

Az évből 269 nap telt el, hátravan
még 96.
Névnap: Jusztina
Egyéb névnapok: Ciprián, Demjén,
Demény, Jusztin, Jusztínia, Kozma,
Özséb

A Jusztina latin származású női név, jelentése: igazságos. Férfi párja: Jusztin.
Justine Henin a 2000-es évek egyik meghatározó teniszezője volt, aki karrierje során hét Grand Slam-tornát nyert (egy Australian Opent, négy Ro land
Gar rost és két US Opent). Az egykori világelső belga sportoló a 2004-es athé ni
olimpiai játékokon egyéniben aranyérmet szerzett, 2008-ban pedig a sportvilág nagy meglepetésére bejelentette a visszavonulását. Ő a legelső tenisze ző,
aki világelsőként vonult vissza. Ezután Brüsszel közelében teniszakadémiát
indított Club Justine néven.

PORTRÉ

Katolikus naptár: Szent Kozma
és Damján vértanúk, Szent Jusztina
Református naptár: Jusztina
Unitárius naptár: Jusztina
Evangélikus naptár: Jusztina,
Özséb
Zsidó naptár: Tisri hónap
17. napja

EZ EN A N A PON

Reviczky Gábor

73 éve

116 éve

111 éve

90 éve

New Yorkban meghalt Bartók Béla
világhírű magyar zeneszerző és
népdalgyűjtő.

Napjaink egyik legismertebb magyar
színművésze 1949-ben született
Tatabányán polgári családban. Tanulmányait szülővárosában kezdte, 1973ban pedig diplomát
szerzett a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolán.
Színészi pályáját a
kaposvári Csiky Gergely Színházban kezdte, később a debreceni Csokonai Színházhoz
szerződött. Az elkövetkezendő években a Miskolci
Nemzeti Színházban és a Kecskeméti Katona József Színházban lépett fel, 1991 és 2013 között pedig a Vígszínház
tagja volt. 2016 óta szabadúszóként tevékenykedik. Kivételes művészi készséggel
formálja meg a groteszk, ironikus karaktereket, de karcos hangja és hűvös arcvonásai alkalmassá teszik a negatív fi gurák
eljátszására is. Eddigi karrierje során több
mint 140 játékfilmben szerepelt, emellett sokat foglalkoztatott szinkronszínész. Robert
De Niro és Jack Nicholson rendszerint az ő
1986-ban Jászai Mari-díj- hangján szólal meg, de ő hallható a Gyűrűk
jal, 2012-ben pedig Kos- Ura Szarumánjaként, A Jedi visszatér Palsuth-díjjal méltányolták. patine uralkodójaként vagy a Madagaszkár
pingvinjei Kapitányaként is. 1986-ban JáEddig közel 140 játékfilm- szai Mari-díjat kapott, 2012-ben pedig Kosben szerepelt.
suth-díjjalméltányolták.

Megszületett Radványi Géza Kossuth-díjas filmrendező, vágó, forgatókönyvíró, tanár, író.

113 éve

Budapesten világra jött Toncz Tibor
festő, grafikus, könyvillusztrátor,
karikaturista.

241 éve

Mária Terézia áttelepítette a nagyszombati tudományegyetemet a budai királyi várba.

130 éve

Megszületett T. S. Eliot amerikai
származású Nobel-díjas angol költő, drámaíró, kritikus.

70 éve

San Franciscóban elhunyt Levi Strauss amerikai iparos, a farmernadrág névadója.
Napvilágot látott Hildebrand István,
Balázs Béla-díjas operatőr.

227 éve

Megszületett Théodore Géricault
francia romantikus festő.

33 éve

Elindult két éves útjára a Szent Jupát,
az első magyar vitorláshajó amely
megkerülte a Földet.

309 éve

Tarnaörsön életét vesztette Bottyán
János, közismert nevén Vak Bottyán
kuruc generális, a Rákóczi-szabadságharc hadvezére.

254 éve

Cambridge-ben napvilágot látott Olivia Newton-John brit színésznő.

Elhunyt Feijoo Y Montenegro spanyol író, a spanyol felvilágosodás
jelentős képviselője.

120 éve

10 éve

New Yorkban megszületett George
Gershwin zeneszerző és zongoraművész, a szimfonikus jazz megteremtője.

Eltávozott az élők sorából Paul
New man Oscar-díjas (magyar származású) amerikai színész.
FORRÁS: EZENANAPON.HU

TUDÁSTÁR

Az árverés fogalma
Az árverés olyan adásvételi eljárás, amelynek
során különféle árukat eladásra kiáltanak ki, a
beérkezett licitek közül pedig a legmagasabb
ajánlatot tevő személy vásárolhatja meg a terméket, szolgáltatást vagy jogot. Az árverés egyike
a legrégibb piaci formáknak, története pedig az
időszámításunk előtti 500-ig vezethető vissza.
A közgazdaságtanban az árverés meghatározat-

Sudoku
6

lan vagy változó árucikk ára meghatározásának
egy módja. Manapság az úgynevezett angol árverés a legelterjedtebb licitálási rendszer az árveréseken. Az aukciót a levezető kikiáltási árral
nyitja meg, ez a legalacsonyabb ár, amelyen az
eladó még hajlandó megválni a portékájától.
A licitálók ezután sorrendben ajánlanak egyre
nagyobb árakat; általában minden ajánlat mi-

nimális licitnövekménnyel meg kell haladnia az
előző árjavaslatot. Amikor máe egyetlen résztvevő sem hajlandó növelni az indítványát, az árut a
legmagasabb ajánlatot tevő nyeri meg. Emellett
léteznek másfajta licitrendszerek is, ilyen például a holland árverés vagy a zárt licitálás, ahol
mindegyik licitáló cetlire jegyzi fel az ajánlatát,
amit aztán borítékba tesz.
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febr. 20. – márc. 20.

Kiválóan érvényesíti az érdekeit, ezért
a mai nap remek alkalom az új célok
kitűzésére, megbeszélések lebonyolítására vagy akár szerződéskötésekre.

1

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.

3

jan. 21. – febr. 19.

Mindenkihez segítőkész, közvetlenségének köszönhetően népszerűségre tesz
szert. Maradjon öntudatos, viszont ne
tegyen könnyelmű ígéreteket!



Szeptember 26., szerda

dec. 22. – jan. 20.

Cselekedjék aszerint, amit az intuíciója
diktál, viszont maradjon a realitások talaján! Tartson ki a céljai mellett, mások
véleményével pedig ne törődjön!



NAPTÁR

okt. 24. – nov. 22.

Alkalma adódik megoldásokat találni
azon kérdésekre, amelyek már régóta
foglalkoztatják Önt. A mai nap kedvez a
személyes viszonyok ápolásának is.

#horoszkóp

2018. SZEPTEMBER 26., SZERDA
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