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Szolgáltatás

2019. március 19.
kedd

KI KICSODA?

Joseph Barbera (1911–2006)
A világhírű amerikai rajzfilmkészítő,
producer New Yorkban született
szicíliai származású családban. Tanulmányait a
szülővárosában kezdte,
és már gyerekkorában
megmutatkozott
a rajztehetsége.
Miután 1926-ban
az apja szerencsejátékon elvesztette
a vagyonát, majd
elhagyta a családját,
anyai nagybátyja, Jim
lépett az apa szerepébe,
és támogatta őt éveken át.
1928-ban befejezte az Erasmus
Hall gimnáziumot, aztán bokszolni
kezdett, de néhány év után abbahagyta
ezt a sportot. A 30-as évek elején rajztanfolyamot végzett, később több animációs
stúdiónak dolgozott grafi kusként. 1935-ben feleségül vette gyerekkori szerelmét,
Dorothy Earlt, házasságuk 28 év után válással végződött, két fiuk és két lányuk született. Társával, a szintén híres William Hannával 1957-ben közös stúdiót alapítottak,
a Hanna-Barberát, és idővel Hollywood egyik legismertebb animációs vállalatává
nőtték ki magukat, munkáik százai a popkultúra
szerves részeivé váltak. Első híres rajzfilmjük a Tom
A Jóakarat az
és Jerry volt, amely filmvásznon is hatalmas sikert
embernek (1955)
aratott. A Frédi és Béni történetének ötlete 1960-ban
és a Droopy lovag
fogant meg. 1964-ben nőül vette Sheila Holden éne(1957) című animá- kesnőt, akivel haláláig boldogságban élt. Barbera az
ciós rövidﬁlmjeit az évek során számos díjban részesült, valamint 1956ban és 1958-ban Oscar-díj-jelölést kapott a rövid aniamerikai akadémia mációiért. 1994-ben önéletrajzi könyvet írt Életem a
Oscar-díjra jelölte. rajzfilmben (My Life in Toons) címmel.
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MEGFEJTÉSEK

HOROSZKÓP

KALENDÁRIUM
Március 19., kedd
Az évből 78 nap telt el, hátravan
még 287.

Névnapok: Bánk, József
Egyéb névnapok: Jozefa, Jozefin,
Jozefina, Józsa
Katolikus naptár: Szent József,
Szűz Mária jegyese, Bánk
Református naptár: József
Unitárius naptár: József
Evangélikus naptár: József,
Bánk, Józsa
Zsidó naptár: 2. Ádár hónap
12. napja

A Bánk a régi magyar Bán személynévből ered. Rokon neve: Bános.
Katona József 1820-ban megjelent
drámájának címszereplője, a magyar nagyúr viselte ezt a nevet, akit
egyéni tragédiája, illetve népe sorsa
tesz bűnössé.
A József héber származású férfinév,
jelentése: Jahve gyarapítson. John
Mar co Allegro 20. századi brit archeológus feltevései szerint a név a kő
jelentésű héber jaspis szó származéka. Ez a főpapok palástján és mellén hordott drágakő díszekre vésett
törzsi jelekre utal. Női párja: Jozefa,
Jozefin, Jozefina.

Fordítsa figyelmét olyan kihívások felé,
amelyeket eddig igyekezett távolról elkerülni. Ámde mindeközben ne veszítse el
szeme elől kitűzött céljait!
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A szláv nyelvek eredete
A szláv nyelvek az ősszlávból (protoszláv) alakultak ki a mai Litvánia körüli területeken, valamikor az i. e. a 4. évezred vége körül, miután az indoeurópai (indogermán) nyelvcsalád több különböző nyelvre oszlott. Egyes nyelvészeti feltételezések szerint az ősszláv a balti nyelvek elődje, az úgynevezett protobalti szlávból fejlődött ki. A 6. század körül a szláv nyelvet beszélők
kezdtek elterjedni, és nagy területeket foglaltak el a baltikumi (balti) törzsek
által lakott vidékekből. Egyes nyelvészek szerint a nyugati szlávok (szlovákok, morvák, csehek, lengyelek), a délszlávok (bolgárok, horvátok, szlovének, macedónok, szerbek) és a keleti szlávok (oroszok, ukránok, fehéroroszok, ruszinok) a 10. századig gyakorlatilag egy nyelvet beszéltek, azonban
több nyelvjárás létezett. A magyar honfoglalás ezután elválasztotta egymástól a déli és nyugati szláv területeket. A frank hódítások fejezték be a két
nyelv csoport elszigetelését. A szláv nyelvűek által elfoglalt terület egyre növekedett a szlávok balkáni területre történő migrációjával, amely a Kelet-római (Bizánci) Birodalom hanyatlásának idején (15. század) következett be.
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KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

ma van a házassági évfordulónk –
mondja Kovács úr, miközben feleségére

'

pen... (Poén a rejtvényben.)

(

jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Hajlamos előtérbe helyezni az érdekeit.
Uralkodjék az energiáin, vagy oly módon
vezesse le, amellyel nem okoz kényelmetlenséget a kollégáinak!
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Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Felhalmozódtak a feladatai. A bonyolult
munkákat igyekezzék egy másik nézőpontból megközelíteni, így könnyebben
észreveszi a kivezető utat!
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SUDOKU

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.
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Kolozsvár
8° / 12°
Marosvásárhely
9° / 11°

Sepsiszentgyörgy
7° / 11°
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Csíkszereda
5° / 11°

Nagyvárad
8° / 13°
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Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Népszerűségre tesz szert a környezetében, így többen is felkeresik Önt tanácsért. Arra azért ügyeljen, hogy ne éljenek vissza a jó szándékával!

IDŐJÁRÁS

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.

Név:Tel.:

Rák

Ezúttal olyan lehetőség kerül az útjába,
amellyel új irányba terelheti az elképzeléseit. Hagyatkozzék a megérzéseire, és
bátran kockáztasson!

– Attól függ, uram. Ünnepelni vagy ép-

március
19/2

máj. 21. – jún. 21.

Megpróbálják kizökkenteni az egyensúlyából, de szerencsére nem veszíti el
higgadtságát. Kiegyensúlyozottságával
most minden akadályt legyőz.



pillant.

NYERŐSZELVÉNY

Ikrek

Úgy érzi, senki sem veszi figyelembe a
véleményét, ahogy az igényeit sem. Maradjon kitartó, és ne engedjen a nyomásnak, ami most Önre nehezedik!

– Főúr, kérem, milyen bort ajánl? Tudja

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. március
31-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

ápr. 21. – máj. 20.

Hivatásában lehetőleg úgy fogalmazza
meg mondandóját, hogy ne tűnjön személyeskedésnek. Legyen együttműködő,
ha nem akar vitába keveredni!



Ajánlat

Bika

Nemsokára pontot tehet azon ügyei végére, amelyek rengeteg energiáját emésztették fel. Az elért sikerek erőt adnak
majd Önnek a folytatáshoz.
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KISLEXIKON

A márc. 4–7. között megjelent keresztrejtvények megfejtései:márc. 4., hétfő:
...milyen kicsi fiú vagyok?; márc. 5., kedd: Ólommentes szuper?; márc. 6., szerda:
Nem vagy tökéletesen púpos?; márc. 7., csütörtök: ...ha a gyanúm beigazolódna.
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 Kos márc. 21. – ápr. 20.

Szatmárnémeti
9° / 13°
Temesvár
10° / 14°



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Diplomáciai képességének köszönhetően úgy veszi magához az irányítást, hogy
ez észrevétlen marad még azoknak a
szemében is, akik elleneznék.



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Uralkodó bolygója arra inti, hogy kímélje
magát fizikailag és szellemileg egyaránt.
Kevesebb munkát vállaljon, szervezete
ma nem bírja a terhelést!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Nyugodt légkör uralkodik Ön körül. Optimizmusa, magabiztossága, illetve határozottsága a munkatársaira is átragad,
és ösztönzőleg hat rájuk.

