
Az első játékgép-prototípust a német származású Charles A. Fey San Franciscó-i 
technikus alkotta 1887-ben. Az eszköz nagyban hasonlított a manapság is hasz-
nált félkarú rablókra, és csupán három tekercset tartalmazott, minden tekercs 
pedig öt különféle szimbólumot (pikket, szívet, patkót, gyémántot és csengety-
tyűt). A készülék Liberty Bell (szabadságcsengettyű) néven vált híressé. Az évti-
zedek során a nyerőgépek több változata született. Az 1980-as években a mik-
rocsip-technológia fejlődése lehetővé tette a videójátékgép előállítását, mely 
találmány az amerikai Walt Fraley nevéhez fűződik. Így a mechanikus nyerőgé-
pek mellett a kaszinókban megjelentek az elektronikus játékautomaták is. A 20. 

század végére a fejlesztők felismerték az online lehetőségeket, így weboldalak 
készültek, ahol a különféle nyerőgépeken bárki bármikor játszhatott a saját 
számítógépén. A félkarú rablók mindmáig a legnépszerűbb szerencsejátékok 
közé tartoznak, és mintegy 70%-át adják a kaszinók összbevételének. A já-

tékgépet Ausztráliában Pokie-nak nevezik, Angliában Fruitnak, Észak-Ame-
rikában és világszerte pedig a Slot Machine elnevezés a legelterjedtebb.

KALENDÁRIUM

A játékgépek története

Szeptember 5., csütörtök
Az évből 248 nap telt el, hátravan 
még 117.

Névnapok: Lőrinc, Viktor
Egyéb névnapok: Albert, Alpár, 
Ber tina, Herkules, Ofélia, Romulusz, 
Szende, Tárkány, Viktorina

Katolikus naptár: Szent Lőrinc, 
Szent Viktor, Ofélia
Református naptár: Viktor
Unitárius naptár: Lőrinc, Szende
Evangélikus naptár: Lőrinc, 
Viktor
Zsidó naptár: Elul hónap 5. napja

A Lőrinc a latin származású férfi név, 
jelentése: Laurentum vidékéről szár-
mazó férfi . Női párja: Laura.
A Viktor latin eredetű férfi név, je-
lentése: győztes. Női párja: Viktória. 
Vittorio de Sica (1901–1974) olasz 
színész, rendező és forgatókönyvíró 
volt, akinek főleg a neorealizmus 
jegyében készült munkái maradtak 
emlékezetesek. A Búcsú a fegyverek-
től (1957) című drámában nyújtott 
mellékszerepéért Oscar-díjra jelölték. 
A Nápoly aranya (1954) és az Egy asz-
szony meg a lánya (1960) című fi lmek 
rendezéséért a cannes-i fi lmfesztivá-
lon Arany Pálma díjra jelölték.

Michael Keaton
Az Oscar-díjra jelölt amerikai színész 
a pennsylvaniai Corao polisban 
született 1951. szeptember 5-
én Michael John Douglas 
néven. Gyerekként Pitts -
burghbe költözött a 
szüleivel. Tanulmá-
nyait a Monotur kö-
zépiskolában kezdte, 
később pedig a Kent 
Egyetemre járt, de 
nem végezte el. Ezu-
tán dolgozott taxisként, 
és stúdióban technikai 
munkatársként. 1968-ban 
szerepelt először tévében a 
Mister Rogers című sorozatban. 
Mivel a neve megegyezett a szintén 
színész névrokonával, Michael Dougla-
séval, vezetéknevét Keatonra cserélte. Az 1980-as évekig csupán tévéfi lmekben buk-
kant fel, első fontosabb alakítását az Éjszakai szolgálat (1982) című vígjátékban nyúj-
totta. A nagy áttörést az 1989-ben forgatott Batman hozta meg számára, amelyben 

a főhőst játszotta. Az 1990-es években olyan sikerfi l-
mekben szerepelt, mint a Batman visszatér (1992), 
Közös többszörös (1996), Hallgass velem! (1994) és 
Hóbarát (1998). Ezt követően ismét a sorozatok felé 
irányult. Az Élőben Bagdadból (2002) című drámájá-
ért Aranyglóbusz-díj-jelöltést kapott. 2015-ben a Bir-
dman, avagy a mellőzés meglepő ereje című vígjáték 
főszerepéért. Oscar-díjra jelölték és Aranyglóbusz 
díjjal jutalmazták. 1982 és 1990 közt Caroline McWil-
liams színésznő férje volt, egy fi uk (Sean) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kezdeményezései a helyes útra kerül-
nek. Diplomáciai képességével és a gyors 
helyzetfelismerésével remekül feltalálja 
magát minden helyzetben.

Rengeteg a tennivalója, ezért ne kezd-
jen kapkodásba, azzal csak lassítja a fo-
lyamatokat! Haladjon lépésről lépésre, 
csak így érhet el eredményeket!

Ez alkalommal csak a saját erejére ala-
pozhat, így lehetőleg ne vállaljon túl sok 
teendőt! Maradjon optimista, és keresse 
az egyszerű megoldásokat!

Engedjen szabad teret a kreativitásának 
és fantáziájának! Munkái során vesse el 
a megszokott munkamódszereket, és al-
kalmazzon újításokat!

Fordítson nagyobb figyelmet a személyes 
kapcsolataira és családtagjaira! A mai 
nap kiválóan alkalmas a mélyben húzó-
dó félreértések tisztázására.

Feszültnek érzi magát, nehezen tud a 
munkájára hangolódni. Ha módjában 
áll, olyan munkákkal foglalkozzon, ame-
lyek nem igényelnek segítséget!

Munkahelyén mindenre ingerülten rea-
gál, így a még rutinteendőit is csupán fél-
vállról teljesíti. Tevékenykedjen a háttér-
ből, és ne hozzon döntéseket!

Fordulatos nap vár Önre. Sok jó ötlet jár 
a fejében, néhány közülük biztos sikerrel 
kecsegtet. Próbálja meg bevonni a bizal-
mas társait is a terveibe!

Kiváló tempóban halad a teendőivel. 
Arra azonban ügyeljen, hogy társait ne 
bántsa meg, mert a lendület hevében 
hajlamos nyersen fogalmazni!

Maradjon mindenben következetes, és 
szánjon időt az apró részletekre! Töre-
kedjék a tökéletességre, ne elégedjék 
meg az átlagos megoldásokkal!

Maradjon távol a szócsatáktól, ugyanis 
a viták csak elterelik a figyelmét a fontos 
kérdésekről! Ha tanácsokért fordulnak 
Önhöz, legyen készséges!

Ezúttal hajlamos engedni a kísértésnek, 
emiatt elhamarkodott döntéseket hoz. 
Őrizze meg az önuralmát, és ne engedje, 
hogy felgyűljenek a gondjai!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

TUNING  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
15° / 20°

Kolozsvár
20° / 23°

Marosvásárhely
18° / 22°

Nagyvárad
18° / 24°

Sepsiszentgyörgy
18° / 22°

Szatmárnémeti
19° / 24°

Temesvár
17° / 25°

 » A Birdman, avagy 
a mellőzés meglepő 
ereje című vígjáték 
főszerepéért Oscar- 
díjra jelölték, illetve 
Arany glóbusz díjjal 
jutalmazták. 
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Két fi atal srác beszélget:
– Hallom, van új barátnőd. Hány éves?
– Negyvenöt.
– Mennyi? Ez nevetséges, anyád lehetne.
– Valóban, de nem az, mivel a te anyád.

Az idős pácienstől kérdi az orvos:
– Nos Józsi bácsi, mit szólt a családja az 
új hallókészülékéhez?
– Még nem mondtam el nekik, de azóta 
már kétszer átírtam a végrendeletem.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. szept-
tember 15-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
5/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Pistike bemegy a tisztítóba, és letesz 
a pultra egy inget.
– A papám ingét kicserélték – mondja 
erélyesen –, és azt üzeni, hogy ha azon-
nal nem adják vissza az ingét, idejön, 
és összetöri a berendezést.
– Hányas inget visel a papád? – kérdik 
a gyereket.
– Harmincötöst.
– Nohát, akkor mondd meg neki, ... (Po-
én a rejtvényben.)

Kéri vissza!

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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