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Szolgáltatás

2019. április 16.
kedd

KI KICSODA?

Schell Judit
A Jászai Mari-díjas színésznő Debrecenben született 1973. április 16án tornász szülők gyermekeként. Hétéves volt, amikor
szülei elváltak, ezután öt
évig Barbinek Péter
színész lett a nevelőapja. Tanulmányait
szülővárosában végezte sporttagozatos iskolában, mindemellett balettezott,
lovagolt, szertornázott
és versenytáncolt. Alig
húszévesen férjhez ment,
majd megszületett az első
gyermeke (Lackó), házassága
azonban nem tartott sokáig. Bár
kezdetben táncosnő vagy tánctanár akart
lenni, végül a színészet mellett döntött. 1995-ben elvégezte a budapesti Színház- és
Filmművészeti Főiskolát Horvai István Kossuth-díjas rendező-tanár osztályában.
A főiskolai évei alatt táncoktatói képzésekre is járt. Ezután nyolc évig a Radnóti Miklós Színház művészeként működött. 2003-ban a Nemzeti Színházhoz szerződött. Egy
évvel később megismerkedett Schmied Zoltán színésszel, akivel mindmáig boldog
kapcsolatban él. 2008-ban megszületett második fia,
Boldizsár, 2012-ben pedig lánya, Borbála. 2012-től
Pályafutását
a Thália Színház tagjaként tevékenykedik. 2018-ban
2000-ben Jászai
a Duna Tv eurovíziós dalválasztó műsorának (A Dal)
egyik zsűritagjává választották. Színházi szereplései
Mari-díjjal, 2017mellett számos játékfilmben játszott. A Csak szex
ben pedig Magyarés más semmi (2005) című vígjátékban nyújtott alaország Érdemes
kításáért a Monte-carlói Filmfesztiválon elnyerte a
Művésze díjával
női főszereplőnek járó díjat. Pályafutását 2000-ben
méltányolták.
Jászai Mari-díjjal méltányolták.
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MEGFEJTÉSEK

HOROSZKÓP

KALENDÁRIUM
Április 16., kedd
Az évből 106 nap telt el, hátravan
még 259.
Névnapok: Csongor, Joakim
Egyéb névnapok: Bánk, Bernadett,
Benedek, Győző, Enikő, József, Zongor
Katolikus naptár: Szent Bernadett,
Csongor
Református naptár: Csongor
Unitárius naptár: Győző
Evangélikus naptár: Csongor,
Joakim
Zsidó naptár: Niszán hónap
11. napja

A Csongor török eredetű régi magyar
férfinév, jelentése: vadászmadár, mely
főleg Vörösmarty Mihály drámai költeménye (Csongor és Tünde) által vált
népszerűvé. Korábbi formája: Zongor.
A Joakim héber gyökerű férfinév, jelentése: Jahve felemel. A név ismert
viselője Joachim Löw korábbi labdarúgó, a jelenlegi német válogatott szövetségi kapitánya, aki Németországgal 2014-ben világbajnoki címet, 2017ben pedig Konföderációs Kupát nyert.
Emellett edzőként 2006-ban (Jürgen
Klinsmann segítőjeként) és 2010-ben
vb-bronzérmes lett, illetve 2008-ban
Eb-ezüstérmes.

Szerencsés napnak néz elébe, kedvező
fordulatot vesznek az események. Ne siesse el a dolgokat, inkább várja ki türelemmel a kedvező alkalmakat!

%

Az ejtőernyő története
Bár légellenállást létrehozó szerkezetekkel való ugrási kísérletek már a korai középkorban is léteztek, az első igazolható ejtőernyős ugrásokat a hőlégballon felfedezője, a francia Joseph Montgolfier végezte 1777-ben. Az általa elkészített szerkezettel több sikeres ugrást hajtott végre. A szintén francia Louis-Sébastien Lenormand 1783-ban az ejtőernyő gyakorlati kivitelezését
már számításokkal alapozta meg. Nagyszámú nézőközönség előtt végzett kísérletei eredményesnek bizonyultak. Ő nevezte el az ejtőernyőt a ma is használatos parachute-nak (ami szabad fordításban esés ellenit jelent). Az ejtőernyős ugrások az elkövetkezendő 120 év során csupán demonstratív célokat
szolgáltak. Mentőeszközzé való fejlesztését Gleb J. Kotyelnyikov orosz feltaláló dolgozta ki a 20. század elején. Leslie L. Irvin 1918-ban forradalmi újítással
állt elő, majd az amerikai hadsereg fejlesztőcsoportjának segítségével megalkotta az első kézi nyitású ejtőernyőt. Az 1950-es években ezen eszközök egyre tökéletesebbek és biztonságosabbak lettek, így az ejtőernyőzés a pilótamentés és a katonai alkalmazáson túlmenően közkedvelt sporttá is vált.

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS MAFFIA

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

– Az én anyósom olyan, mint egy jó pohár sör!
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(Poén a rejtvényben.)
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SUDOKU

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Tisztázza azon problémákat, amelyek
felemésztik az energiáit, és ami miatt
képtelen továbblépni! Nyíltan és őszintén tudassa érveit az érintettekkel!

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.
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Csíkszereda
3° / 10°
Kolozsvár
6° / 12°
Marosvásárhely
9° / 13°
Nagyvárad
10° / 13°
Sepsiszentgyörgy
5° / 10°
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Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Magánéletében komoly változások következnek be, amit egyelőre nehezen tud
kezelni. Őrizze meg a higgadtságát, csak
rutinmunkákkal foglalkozzék!

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.

Cím:

jún. 22. – júl. 23.

Hogyha teheti, halassza el a döntéseit,
de ha erre nincs lehetősége, akkor kérjen gondolkodási időt, és elemezze a kényes problémákat a társaival!
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Név:Tel.:

Rák

Remekül szót ért a kollégáival, és hamar
ráhangolódik a csapatmunkára. Amenynyiben teheti, az esetleges kritikákat tapintatosan fogalmazza meg!

– Nem. Jéghideg, és mikor elém kerül...

április
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máj. 21. – jún. 21.

Számos feladat várja ma Önt. Készítsen
ütemtervet, és még akkor is tartsa magát
a célkitűzéseihez, ha zavaró tényezők
próbálják eltéríteni az útjáról!



– Miért, olyan finom?

NYERŐSZELVÉNY

Ikrek

Új ismeretségekre tesz szert, amelyek révén kissé felgyorsulnak Ön körül az események, a megoldatlan problémák pedig új megvilágításba kerülnek.

Két italbarát beszélget:

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

ápr. 21. – máj. 20.

Rengeteg energiával és lelkesedéssel töltődik fel, szakmai tudását most nagyra
értékelik. Fordítson több időt a személyes viszonyainak ápolására!



Hasonlóság

Bika

Kisebb erőfeszítéseket kell tennie ahhoz,
hogy megőrizze a harmóniát a környezetével. Mellőzze azokat az ügyleteket, amelyek holtpontra kerültek!
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KISLEXIKON

Az április 1–4. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: április 1., hétfő:
Zászlórudat; április 2., kedd: ...én történetesen angol vagyok; április 3., szerda:
Ugyan, kislányom, pezsgőt bontott;április 4., csütörtök: ...férjhez nem megyek.
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 Kos márc. 21. – ápr. 20.

Szatmárnémeti
7° / 14°
Temesvár
9° / 15°



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Figyeljen oda minden apró részletre, és
csak ezután lásson munkához! Ha sikereket akar elkönyvelni, keressen segítőket maga mellé!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Tisztázza azon problémákat, amelyek
felemésztik az energiáit, és ami miatt
képtelen továbblépni! Nyíltan és őszintén tudassa érveit az érintettekkel!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Uralkodó bolygója arra ösztönzi Önt,
hogy irányító szerepet vállaljon. Olyan
célokat tűzzön ki maga elé, amelyekkel a
kollégái is azonosulni tudnak!

