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Horoszkóp



Kos

márc. 21. – ápr. 20.

Megoldatlan magánéleti kérdések kerülnek napirendre, ezért mihamarabb
végezzen a kötelezettségeivel, és koncentráljon a személyes kérdésekre!

%

Bika

ápr. 21. – máj. 20.

Magatartásával zűrzavart kelt a környezetében. Mielőtt még elfajulnának a
dolgok, vonuljon a háttérbe, és onnan
ügyködjék! Döntéseit halassza el!

&

Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

Intézze célszerűen a hivatásbeli dolgait!
Helyezze háttérbe a saját érdekeit, mert
hosszú távon sokat veszíthet, ha szabad
utat enged a feszültségnek!

'

Rák

jún. 22. – júl. 23.

Tegye túl magát a kétségein, támaszkodjék az eddig szerzett gyakorlatára!
Ne hagyja magát senkitől befolyásolni,
tartsa magát az elgondolásaihoz!

(

Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

Hajlamos felhalmozni a tennivalókat,
mivel nehezen tud nemet mondani a
felkérésekre. Ha nem változtat a hozzáállásán, komoly gondba kerülhet.

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Új perspektívák nyílnak meg Ön előtt, ha
nem zárkózik el a kockázatosabb szituációktól. Uralkodó bolygója most szinte
minden törekvését támogatja!



Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Használja az adottságait, hogy sikeresen át tudjon lendülni a holtpontokon!
Csupán így könyvelhet el eredményeket.
A társaira most nem számíthat.



Skorpió

,

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Ossza meg az elképzeléseit a kollégáival, hagyja őket azonosulni az Ön ötleteivel! Hallgassa meg a nézeteiket, és
csakis ezután lépjen tovább!



Bak

Vízöntő

Halak

Az évből 284 nap telt el, hátravan
még 81.
Névnap: Brigitta
Egyéb névnapok: Brúnó, Csanád,
Csák, Gitta, Jakab, Lajos, Mária,
Sándor, Szelina, Tódor, Zelina

Katolikus naptár: Boldog XXIII.
János pápa, Brigitta, Gitta, Etel
Református naptár: Brigitta
Unitárius naptár: Brigitta,
Gyöngyi
Evangélikus naptár: Brigitta, Gitta
Zsidó naptár: Hesván hónap
2. napja

A Brigitta kelta eredetű női név, jelentése: magasztos, erős, erényes. Német
rövidüléséből önállósult a Gitta. Rokon neve: Birgit, Brigitte.
Birgit Nilsson (1918–2005) svéd opera-énekesnő volt, aki erőteljes szoprán hangjának köszönhetően a Richard Wagner, illetve a Richard Strauss zene drámák
főszereplőjeként hódította meg a világot. 1953-ban debütált a bécsi Állami
Operaházban, amelynek színpadán negyedszázadon át rendszeresen fellépett.
1982-ben visszavonult a színpadról, ezután idejét az énekoktatásnak szentelte.
Önéletrajzi könyve 1997-ben jelent meg Nilsson – Életem, az opera címmel.

PORTRÉ

EZ EN A N A PON
83 éve

Brigitte Bardot
A világhírű francia színésznő és énekesnő 1934-ben született Párizsban gazdag család lányaként. Gyerekkorától kezdve tanult táncolni, és
már fiatalonbalettkarrierrevágyott.KezdetbenBoriszKnyazev orosz koreográfus tanította őt, majd
bekerült a párizsi
modellvilágba, tizenöt évesen fotómodell
lett. Először 1949-ben
anyja kapcsolatai révén
a Fashion Show-ban lépett
fel, ezután a Jar din des Modes
lapban jelent meg, 1950-ben pedig az
Elle divatmagazin címoldalára került. Ro ger Vadim rendező-producer vezette be a filmipar világába, aki aztán 1952-ben feleségül
vette őt. Ugyanebben az évben debütált a fi lmvásznon A normann fogadó című
vígjátékban. Az 1960-as években ruhái és
frizurái megszabták a korszak divatirányzatát. 1957-ben elvált Vadimtól, később
még háromszor ment férjhez, jelenlegi
élettársával, Bernard d’Ormale-lal 1992 óta
1966-ban a Viva Maria! él együtt. 1987-ben állatvédő alapítványt
című romantikus vígjá- hozott létre. Karrierje során negyvenöt
tékban nyújtott teljesítmé- játékfi lmben szerepelt, utolsó alakítása
1973-ban volt. A Viva Maria! (1965) című
nyéért a Brit Filmakadé- filmben nyújtott teljesítményéért a Brit Filmia BAFTA-díjra jelölte. makadémia BAFTA-díjra jelölte.

Megszületett Ferdinandy György író,
költő, kritikus, irodalomtörténész,
egyetemi tanár.

129 éve

370 éve

Életét vesztette felsővadászi I. Öreg
Rákóczi György, erdélyi fejedelem.

96 éve

Világra jött Schlosser Imre labdarúgó, edző, korának legnagyobb
futballistája.

Az FBI (Szövetségi Nyomozóiroda)
felvette különleges nyomozónak
Alas ka Davidson-t, az első nőt ilyen
munkakörben.

132 éve

56 éve

Thomas A. Edison 19 évesen szabadalmaztatta első találmányát, a
szavazatszámláló gépet.

25 éve

Napvilágot látott Szőke András színész, filmrendező, forgatókönyvíró.

51 éve

Meghalt Lőrincze Lajos nyelvész,
nyelvművelő, egyetemi tanár.

Nyugati hírügynökségek bejelentették, hogy meggyilkolták Ernesto
„Che” Guevarát.

134 éve

38 éve

Napvilágot látott Eleanor Roosevelt,
a világ első First Ladyje.

133 éve

Megszületett François Mauriac Nobel-díjas francia író.

55 éve

Elhunyt Jean Cocteau francia író,
filmrendező, zeneszerző, grafikus.

17 éve

Átadták az újjáépített Mária Valéria
hidat Párkány és Esztergom között.

Leonyid Popov és Valerij Rjumin
szovjet űrhajósok világrekordot állítottak fel: 184 napot töltöttek az
űrben.

207 éve

New Yorkban vízre bocsátották az
első gőzhajtású kompot, a Juliannát.

129 éve

Meghalt James Prescott Joule angol
fizikus, aki megfogalmazta a Joule-féle hőelméletet.
FORRÁS: EZENANAPON.HU

TUDÁSTÁR

A testékszerek története
A testékszerek (más nevén a piercingek) már
az ősi kultúrákban jelen voltak. Az első effajta ékszerek növényi és állati anyagokból, csigákból, kagylókból, később pedig rézből és
nemesfémből készültek. A primitív népeknél
a testékszerek nemcsak esztétikai funkcióval bírtak, viselőjük társadalmi rangját, korát,
foglalkozását, illetve a közösségben betöltött

Sudoku

jan. 21. – febr. 19.

Igyekezzék uralkodni az érzelmein, mert
az indulatok ma negatív hatással lehetnek a folyamatban lévő munkálataira!
Legyen mindenben megfontolt!



Október 11., csütörtök

szerepét is jelezték. Az ázsiai, afrikai, ausztrál
és dél-amerikai őslakók egyaránt viselték és viselik ma is. Az ókori Egyiptomban és Rómában
is divatossá vált a testékszer; itt elsősorban a
királynők, valamint a rátarti férfiak viselete volt.
Az előkelő hölgyek már a 17. században hordtak
mellékszert; az intimpiercing Európában a 19.
században vált ismertté. A piercingek az 1970-

es években kialakuló punk mozgalom ráván
terjedtek el. Akkoriban a rendszert ellenző, a
társadalomtól való elkülönülésüket sokféle módon kifejezni kívánó punkok karikákat lövettek
az arcukra. Manapság a testékszerek bőrbarát
anyagokból, főleg titánból vagy nióbiumból
készülnek. A piercing elnevezés angol eredetű
szó, amely áthatolást jelent.

dec. 22. – jan. 20.

Válogassa meg a mondandóját! Maradjon visszafogott, és figyelje kívülről az
eseményeket! Ha lehet, ne avatkozzék
bele mások magánügyeibe!



NAPTÁR

okt. 24. – nov. 22.

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően ma a feszült helyzetekben is helyt
tud állni. Hivatásában vegye át a vezető
szerepet, és bátran kockáztasson!

#horoszkóp

2018. OKTÓBER 11., CSÜTÖRTÖK

febr. 20. – márc. 20.

Új támogatókat szerezhet, hogyha megőrzi pozitív gondolkodásmódját. A hatékonyság érdekében hallgassa meg a
tapasztaltabbak véleményét is!

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.
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