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Szolgáltatás

2019. július 11.
csütörtök

KI KICSODA?

HOROSZKÓP

KALENDÁRIUM

Csuja Imre
A Jászai Mari-díjas színművész Hajdúnánáson született 1960. július
11-én. 1984-ben elvégezte a
Színház- és Filmművészeti Főiskolát, majd a Pécsi Nemzeti Színházhoz került. 1987-ben
a debreceni Csokonai Színházhoz szegődött, két évvel később pedig az egri
Gárdonyi Géza Színház tagja lett. 1990-től
az Arany János Színházban töltött négy évet, aztán szabadfoglalkozású művészként lépett színpadra. Közel tíz év szabadúszást követően
2004-ben leszerződött az Örkény István
Színházhoz. Színpadi kedvencei a görög klasszikusok, illetve Shakespeare művei.
Nagyjátékfi lmjei közül a legismertebbek: az Üvegtigris-filmek, Valami Amerika 2.
és 3. rész, Magyar vándor és a Megy a gőzös. Emellett népszerű szinkronszínész is,
eddig több mint 800 filmnek kölcsönözte a hangját
(többek közt ő volt Al Bundy, az Egy rém rendes csaSzinkronszínész- lád családfőjének magyar hangja 10 éven át). Sajáként több mint 800 tos hangszíne és stílusa szinte összetéveszthetetlen.
ﬁlmnek kölcsönözte 2001-ben megkapta a Magyar Filmkritikusok díját,
a hangját. 2005-ben 2005-ben Jászai Mari-díjjal jutalmazták. 1984-ben feleségül vette Árvay Zsuzsa szinkronrendezőt, házasJászai Mari-díjjal ju- ságukból három gyermekük született: Fanni, Bence
talmazták.
és Gergő, utóbbi 2003-ban tragikusan elhunyt.
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VICC
A szőke nő mondja a férjének:
– Rettentően fáj a nyakam attól a vekkertől, amit párna helyett használtam.
– Párnának használtad az ébresztőórát?
– Igen. De hát te mondtad, hogy jót tenne nekem, ha lefeküdnék egy órára.

Két rendőr beszélget:
– Hallom, hogy vettél egy zongorát. Na,
és megtanultál már rajta játszani?
– Persze! Kiválóan zongorázom. Tegnap
a szomszédom még az ablakomat is betörte, hogy jobban hallja a zenét.

Július 1 1., csütörtök
Az évből 192 nap telt el, hátravan még
173.
Névnapok: Lili, Nóra
Egyéb névnapok: Bence, Benedek,
Eleonóra, Félix, Helga, Irma, Lilla,
Nelli, Olga, Olivér, Szende, Ulrik
Katolikus naptár: Szent Benedek,
Nóra, Lili
Református naptár: Lili
Unitárius naptár: Lili
Evangélikus naptár: Nóra, Lili
Zsidó naptár: Tammúz hónap
8. napja

A Lili több német és angol női név
(Caroline, Elisabeth, Julia) közös becenevéből önállósult. Nincs összefüggésben a hasonló hangzású angol
lily szóval, amelynek jelentése: liliom.
Muráti Lili (1912–2003) nagyváradi
születésű színésznő korának igazi
nagy bálványa volt, és nemcsak az
1930-as és 1940-es évek Magyarországán, de Spanyolországban is, ahová
a II. világháború után menekült. Sejtelmes hangjával, valamint az egyedi
humorával elbűvölte a nézőket.
A Nóra női név az arab származású
Eleonóra rövidüléséből jött létre, jelentése: fény.
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 Kos márc. 21. – ápr. 20.
Lehetőleg nagy figyelemmel végezze a teendőit, ugyanis hajlamos a hibák elkövetésére! Vegyen vissza kicsit a tempóból,
és ne hajszolja túl magát!

%

Az étolaj története
Az első olajfajta, amelyet étkezési célokra használtak, az olívaolaj volt.
Feltételezések szerint elsőként a kánaániták sajtoltak olajat i. e 4500 körül a mai Izrael területén. A repcéből préselt olajat először az ókori Indiában készítettek, Európában csak a 13. század óta állítják elő. A Nyugat-Afrikából származó pálmaolajat az 1400-as évek közepén fedezték fel, ami
Európába és Amerikába a 19. század elején jutott el. A napraforgómagból nyert olajat eleinte a bőr- és gyapjúfeldolgozásban használták, sajtolásának módszerét pedig Paul Bunyan brit kereskedő szabadalmaztatta 1716-ban Angliában. Élelmezési felhasználása a 19. század elejére tehető, és csupán az 1940-es években vált tömegessé. Emellett létezik még
kukorica-, szója- és gyapotmagolaj is, utóbbi főként a margarin- és csokoládégyártásban kap jelentős szerepet. Világszerte manapság leggyakrabban a napraforgóolajat használják, de egyes országokban a kukoricaolaj
is nagyon elterjedt. Az olaj elnevezés a latin oleum kifejezésből jött létre,
amely a görög elaion szóból ered, és olajfagyümölcsöt jelent.

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

ALAMIZSNA

zinkúthoz:

'

jún. 22. – júl. 23.

(

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Elemezze ki az eddigi teljesítményeit,
mert csak így tud majd továbblépni!
A mai napon lehetősége adódik arra is,
hogy tisztázza a félreértéseket.
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Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Sok kritikában lesz része, ámde ez nem
zökkenti ki Önt a nyugodtságából. Hagyja figyelmen kívül a bírálatokat, és koncentráljon a tevékenységeire!

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Rendszerezze a feladatait, állítson fontossági sorrendet! Ezúttal számíthat a
kollégái támogatására, így szükség esetén akár segítséget is elfogadhat.

Ekkor a kutas óvatosan visszakérdez:
– Biztos, hogy ...? (Poén a rejtvényben.)
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SUDOKU
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Csíkszereda
15° / 19°
Kolozsvár
17° / 20°
Marosvásárhely
16° / 21°
Nagyvárad
16° / 22°
Sepsiszentgyörgy
15° / 19°
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Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Ne ragaszkodjék görcsösen a korábbi elképzeléseihez, mert ma könnyebb úton
is elérheti a céljait! Legyen nyitott a pozitív hatások befogadására!

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.

július
11/4

Rák

Ma képes áldozatokat hozni a céljaiért,
és hajlandó kompromisszumokat is kötni. Legyen mindenkivel toleráns, viszont
őrizze meg a határozottságát!



– Tele kérem – mondja a vezető.

NYERŐSZELVÉNY

máj. 21. – jún. 21.

Feszült Ön körül a légkör, de ennek az
okát ne másokban keresse! Inkább gondolkodjék el, miként tudná megteremteni az egyensúlyt önmagában.

Egy rozoga, tragacs kocsi érkezik a ben-

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

Ikrek

Egy váratlan fordulat teljesen felborítja a
hivatásbeli napirendjét. Maradjon körültekintő, és próbáljon meg alkalmazkodni
a kialakult körülményekhez!



Tele kéri

ápr. 21. – máj. 20.

Sok energiával rendelkezik, ezért szinte
nem ismer lehetetlent. A megnyerő stílusával, illetve a magabiztosságával kimagasló eredményeket érhet el!
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KISLEXIKON

Bika

Szatmárnémeti
17° / 21°
Temesvár
19° / 23°



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Bár fontos döntések várnak Önre, most
nyugodtan hallgathat az intuícióira. Bátran kockáztathat is, kezdeményezései
ezúttal eredményesek lesznek.



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Csakis Öntől függ, hogyan tudja átvészelni a mai nap kihívásait. Maradjon
elővigyázatos, fontolja meg a lépéseit, és
kerülje az elsietett döntéseket!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Többfelé kell koncentrálnia, emiatt nagyon megterhelt lesz szellemileg. Ne veszítse el a türelmét, hallgasson a megérzéseire, használja a tapasztalatait!

