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PORTRÉ

NAPTÁR

Oliver Hardy (1892–1957)
A közismert amerikai komikus a
Georgia állambeli Harlemben
született konföderációs
veterán fiaként. Már kiskorában tehetségesen
énekelt, később pedig
a jogi pályát adta fel a
filmszínházért. 1914ben elkerült egy
floridai stúdióba,
ahol komikusként
debütált az Agyafúrt
apa című kisfi lmben.
Bár 1921-ben már együtt
játszott Stan Laurellel a Szerencsés kutya című vígjátékban, klasszikussá vált (magyarul
Stan és Pán néven elhíresült) párosukat
csupán néhány évvel később ötlötte ki Hal Roach producer, így a legelső közös
csapatmunkájuknak a 45 percre Hollywoodtól (1926) című komédia számít. Hardy
az 1932-ben forgatott Zenedoboz című filmes alakításáért (amelyben Laurellel
együtt egy zongorát cipel fel az emeletre)
Oscar-díjat kapott. Közösen utoljára az Utópia (1950) című produkcióban szerepeltek.
Háromszor nősült meg (Madelyn Saloshinnal, Myrtle Reevesszel és Virginia Lucille
A Zenedoboz című filmes Jonesszal), az utolsó házassága haláláig taralakításáért (amelyben tott. Észak-Hollywoodban hunyt el 65 éves
Laurellel együtt egy zon- korában agyi trombózis következtében.
Karrierje során 415 filmalkotásban szerepelt
gorát cipel fel az emelet- (ebből több mint 100-ban Laurel oldalán),
re) Oscar-díjat kapott.
ezeknek a zöme rövidfilm volt.

SUDOKU
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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Névnap: Olivér
Egyéb névnapok: Amál, Amália,
Iliász, Ilma, Kolumbán, Mária, Ria,
Rúfusz
Katolikus naptár: Szűz Mária
bemutatása, Szent Olivér
Református naptár: Olivér
Unitárius naptár: Olivér, Ilma
Evangélikus naptár: Olivér
Zsidó naptár: Kiszlév hónap
11. napja

Az Olivér férfinév a latin olivarius
kifejezésből származik, jelentése:
olajfát ültető. Oliver Stone napjaink
egyik legtehetségesebb amerikai
filmrendezője, akinek sajátos képi
világa, lenyűgöző láthatósága és remekül szerkesztett operatőri munkája teszi jellegzetessé munkáit. Filmjei
dinamikusak, és rendkívül hatásos
kifejezőerővel bírnak. Eddig három
Oscar-díjat nyert: az Éjféli expressz
(1978) forgatókönyvéért, illetve A szakasz (1986) és Született július 4-én
(1989) című drámák rendezéséért,
emellett további nyolc alkalommal
jelölték Oscar-díjra.

TUDÁSTÁR

A komédia jelentése
A komédia vagy vígjáték olyan drámai műfaj, amelyben a világot komikusan ábrázolják, ezzel a nézőt nevetésre ösztönözve. A műfaj elnevezése a görög komoszból (falusi mulatság) származik, az ókori vígjátékokat nevezték így először. A komédia középpontjában mindig egy vagy
több konfliktushelyzet áll, amelynek valamilyen szerencsés fordulat következtében lesz megoldása. Gyakran álértékeket mutat be, keveredik
benne a valóság és a látszat. A komikus hős általában tipikus egyén,
jellegzetes hibákkal és tévedésekkel, akinek a titka vagy jelleme a mű
végén általában lelepleződik. A vígjátékoknak a meghatározó elemei
a helyzet-, illetve jellemkomikum, a hangnemek (humor, szatíra, nyílt
gúny és irónia) pedig fontos eszközei az íróknak, akik emellett felhasználnak groteszk és parodisztikus eszközöket is. A legismertebb komédiaírók közé sorolható Arisztophanész, William Shakespeare, Cervantes, Lope de Vega, Ben Jonson és Molière; a magyar vígjáték-irodalom
nagy képviselőinek tekinthetők: Balassi Bálint, Kisfaludy Károly, Katona József, Csiky Gergely és Szigligeti Ede.

102 éve

Bécsben elhunyt Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király,
aki 68 éven keresztül uralkodott.

324 éve

Párizsban világra jött Voltaire (eredeti nevén: Fran çois-Marie Arouet)
francia író és filozófus, a francia felvilágosodás kiemelkedő alakja.

113 éve

Budapesten megszületett Kozmutza Flóra gyógypedagógus és pszichológus, József Attila kezelője.

188 éve
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Az Egyesült Nemzetek Szervezete
(ENSZ) kezdeményezésére november 21-ét a televíziózás világnapjává
nyilvánították.

323 éve

Londonban meghalt Henry Purcell
angol zeneszerző, aki operákat, kantátákat, illetve üdvözlő énekeket
komponált.

46 éve

Budapesten elhunyt Fonó Albert
mérnök, a sugárhajtóművek egyik
legfőbb kidolgozója.

102 éve

233 éve

New Bedfordban megszületett Hetty Green, a Wall Street-i boszorkány,
sokszoros milliomos üzletasszony.
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22 éve

108 éve

184 éve

235 éve

12 kilométeres légi utazást hajtottak végre léggömbbel. Ezzel elkezdődött az emberi repülés története.

141 éve

Thomas A. Edison amerikai feltaláló
bemutatta a fonográfot.
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Szerencsen megszületett Both Béla
rendező, színész.
A Connecticut állambeli Lebanonban világra jött William Beaumont
amerikai katonaorvos, a gyomor
élettanának atyja.

212 éve

I. Napóleon császár kihirdette a kontinentális zárlatot, vagyis az angol
áruk kirekesztését Európából.

120 éve

Schaerbeekben megszületett René Magritte belga szürrealista festőművész, aki elmés és szórakoztató képeiről vált ismertté.
FORRÁS: EZENANAPON.HU

Kos

márc. 21. – ápr. 20.

Kevésbé sikeres napra számíthat, ezért
ne ragaszkodjék ahhoz, hogy Öné legyen az irányító szerep. A fontosabb
döntéseket ezúttal bízza másokra!

%

Bika

ápr. 21. – máj. 20.

Úgy érzi, hogy a betervezett tennivalók
ma meghaladják a képességeit. Ne adja fel az első akadálynál, és fogadjon el
bármilyen felkínált segítséget!

&

Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

Őrizze meg a higgadtságát, és minden
kérdést észszerűen közelítsen meg! Válassza mindig az egyszerű megoldásokat, használja fel a tapasztalatait

'

Rák

jún. 22. – júl. 23.

Szinte keresi azokat a kihívásokat, amelyek kockázatokat rejtenek magukban.
Kudarctól nem kell tartania, uralkodó
bolygója mindenben támogatja Önt.

(

Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

Hivatásában ne számítson kimagasló eredményekre! Próbálja meg lezárni
a folyamatban lévő ügyeit, új dolgokba
pedig lehetőleg ne kezdjen bele!

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Számos sikert könyvelhet el, ha teret enged az újításoknak. Megbeszélései alatt
maradjon diplomatikus, valamint legyen
mindenkivel nyitott és őszinte!



Pesten elhunyt Kisfaludy Károly elbeszélés- és drámaíró, illetve költő,
szerkesztő és festő.
Pécsett megszületett Csorba Győző
Kossuth-díjas költő, műfordító.
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November 21., szerda
Az évből 325 nap telt el, hátravan
még 40.

E Z E N A NAP O N
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Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Ne elégedetlenkedjék, ha a dolgok nem
az elképzelései szerint alakulnak! Fogadja el, hogy most nagyobb erőbedobással
kell dolgoznia a céljaiért!



Skorpió

okt. 24. – nov. 22.

Olyan ajánlatot kap, amin sokat nem
gondolkodhat, így gyors döntést kell
hoznia. Lépjen túl a megrögzött szokásain, és hallgasson a megérzéseire!

,

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Gondolja át, kiben bízhat meg, a jövőjét
érintő kérdéseket pedig csupán a megbízható társaival vitassa meg! Csak ezután lépjen a tettek mezejére!



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Tombol Önben az energia, ezért keresi a
kihívásokat. Ámde arra figyeljen, hogy
ne vállalja túl magát, és egyszerre csak
egy kérdéssel foglalkozzék!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Lehetőleg kerülje a feszült helyzeteket,
ugyanis nem tudja kordában tartani az
indulatait! Vonuljon a háttérbe, és csupán a háttérből tevékenykedjék!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Bár nem képes kiemelkedő teljesítményekre, most segítségre számíthat. Készítsen ütemtervet, majd helyezze a teendőket fontossági sorrendbe!

