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Szolgáltatás

2021. január 5.
kedd

KI KICSODA?

Bradley Cooper
Az Oscar-díjra jelölt amerikai színész a
pennsylvaniai Philadelphiábanjött világra 1975. január 5-én
olasz, illetve ír felmenőkkel rendelkező családban.
Gyerekkorát a penn sylvaniai Jenkintown kisvárosban töltötte, itt
kezdte el a tanulmányait is. Később felvették a Georgetown
Egyetemre, ahol franciát is tanult; 1997-ben
diplomázott, majd hat
hónapig Franciaországban
élt. 1999-ben elindult a színészi karrierje a Szex és New York
című tévésorozatban, ekkoriban a
New School drámaiskola hallgatója volt.
A következő közel tíz évben főleg tévészériákban volt látható (pl. Ördögi nyomozó,
Jack és Bobby, Alias és Kés/alatt). 2009-ben vált ismertté a Másnaposok című vígjáték és annak további két folytatásának köszönhetően. A 2010-es évek során nyolc
alkalommal jelölték Oscar-díjra: színészként a Napos oldal (2012), Amerikai botrány
(2013), Amerikai mesterlövész (2014), Csillag születik (2018) című filmekben, producerként pedig az Amerikai mesterlövész, Csillag
születik és Joker (2019) című drámákért; valamint a
Eddigi nyolcszor
Csillag születik forgatókönyvéért. Mindemellett látjelölték Oscar-díjra: ható volt A szupercsapat (2010), Csúcshatás (2011)
négyszer színész- és a Túl a fenyvesen (2012) című produkciókban.
ként, egyszer forga- Ezenkívül Mordálynak kölcsönözte a hangját A galaxis őrzői és Bosszúállók sci-fi filmekben. 2006 és
tókönyvíróként és
2007 közt Jennifer Esposito színésznő hitvese volt,
három alkalommal 2015-től 2019-ig pedig Irina Shayk orosz modell életproducerként.
társa, utóbbitól 2017-ben lánya született.
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MEGFEJTÉSEK

HOROSZKÓP

KALENDÁRIUM
Január 5., kedd
Az évből 5 nap telt el, hátravan
még 360.
Névnapok: Edvárd, Simon
Egyéb névnapok: Amáta, Aranka,
Árpád, Deli, Ede, Ellák, Emília, Emiliána, Gáspár, Simeon
Katolikus naptár: Szent Simon,
Szent Emília, Szent Amáta
Református naptár: Simon
Unitárius naptár: Aranka
Evangélikus naptár: Simon
Zsidó naptár: Tévét hónap
21. napja

Az Edvárd germán származású férfinév, elemeinek jelentése: birtokát
megőrző vagy vagyonát megvédő.
Női párjai: Eduárda, Edvarda. Rokon
neve: Eduárd.
A Simon férfi név a héber gyökerű
Simeon név rövidüléséből ered, jelentése: pisze. I. (Nagy) Simeon (863
körül – 927) bolgár uralkodó, majd
cár volt; a bolgár állam az ő vezetése
alatt lett a legkiterjedtebb, és egyben
Kelet-Európa legerősebb országa. Az
uralkodása meghatározta az egész
szláv kultúrát. Ekkoriban terjedt el a
szláv világban a Szent Cirill által megalkotott glagolita ábécé is.

Az elmúlt időben felgyűlt megterhelés kihatással van a teendőire. Vonuljon a háttérbe, és készítsen új terveket, amelyekkel fellendítheti karrierjét!
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A riasztóberendezések története
Az első riasztóberendezést Augustus Russel Pope amerikai feltaláló szabadalmaztatta 1853 júniusában. Ez egy ablakokra, illetve ajtókra szerelt párhuzamosan kapcsolt nyitásérzékelőkből állt, melyek nyitás esetén egy csengőt hoztak működésbe. Edwin Holmes üzletember 1858-ban megvásárolta a
szabadalmat, majd belekezdett a riasztók tömeges gyártásába egy évvel később pedig New Yorkban létrehozta a Holmes Burglar Alarm nevű vállalatot. Az
1870-es éveket követően Holmes felhasználta Thomas Alva Edison távíróját,
valamint Alexander Graham Bell telefonját a riasztóberendezés továbbfejlesztéséhez, és ezzel megalkotta a világ első vagyonvédelmi távfelügyeleti rendszerét (Holmest sokszor aposztrofálják tévesen riasztófeltalálóként). Az első
betörés elleni ultrahangos mozgásérzékelőt Samuel Bagno amerikai mérnök
hozta létre 1953-ban, aki fejlesztését a 40-es évek közepén kezdte, felhasználva a II. világháborúban használt katonai radarok alkalmazási tapasztalatait.
A mai riasztóberendezések többnyire egy számítógéphez hasonlítanak, a legtöbbjük távfelügyeletre van kötve, illetve interneten képes küldeni jelzéseket.

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

AKTUÁLIS
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Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Sok mindenbe belekezd egyszerre, ámde ezzel csak részeredményeket ér el.
Amennyiben sikerélményeket akar, akkor rendszerezze a tennivalóit!

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.
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Kolozsvár
3° / 5°

Sepsiszentgyörgy
4° / 5°
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Csíkszereda
3° / 5°

Nagyvárad
5° / 7°
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Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Elérhető közelségbe kerülnek a célkitűzései, az eredmények kizárólag a kitartásán múlnak. Maradjon megfontolt, és
tartsa meg az optimizmusát!

IDŐJÁRÁS
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Cím:

jún. 22. – júl. 23.

Igyekezzék nyitott lenni az új dolgok befogadására, és merjen változtatni a korábbi elgondolásain! A váratlan helyzetekben viselkedjék diplomatikusan!

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

Rendkívül bizonytalan, és sok hibát követ el a munkálatai során. Lehetőleg kerülje el azokat a szituációkat, ahol esetleg döntésekre kényszerülne!



SUDOKU

január
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máj. 21. – jún. 21.

Uralkodó bolygója sok energiával tölti fel
Önt. Minden kényes problémán felül tud
majd emelkedni, a sikerélmények pedig
új kihívásokra ösztönzik.
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NYERŐSZELVÉNY

Ikrek

Kerülje el az elhamarkodott lépéseket,
főleg amikor anyagi dolgokról van szó!
Értékelje a saját képességeit, mindig álljon ki az elképzelései mellett!

Egy hölgy felkeresi azt a klinikát, amely
garantálja a kliensek gyors fogyását.
– A férjemtől egy csodálatos ajándékot
kaptam, de nem tudok belebújni.
– Asszonyom, ígérjük önnek, hogy a mi
diétánknak köszönhetően felveheti az új
ruhát.
– Nem ruháról van szó, ... (Poén a rejtvényben.)

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. január
17-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

ápr. 21. – máj. 20.

Míg nem fejti meg a belső feszültségének
okait, képtelen lesz továbblépni. Tegye
rendbe a gondolatait, és állítsa helyre az
egyensúlyt önmagában!



Klinikán

Bika

Változtasson az eddigi hozzáállásán, és
lépjen túl a negatív élményeken! Fedezze
fel, hol tévedett, a tanulságok révén pedig korrigálja a lépéseit!
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KISLEXIKON

A december 21–24. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: dec. 21.,
hétfő: …annál jobban fog értékelni; dec. 22., kedd: …hogy állok és kiszálltam; dec.
23., szerda: Igen, mert sok a hal ott; dec. 24., csütörtök: Melyik csatornán lesz?
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 Kos márc. 21. – ápr. 20.

Temesvár
3° / 7°



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Körültekintően vágjon bele az új tennivalók kivitelezésébe! Őrizze meg a nyugodtságát, és legyen segítőkész, amikor segítségért fordulnak Önhöz!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Teljesítménye hanyatlásnak indul, ezt főleg a tisztázatlan kérdések keltik. Vegye
napirendre ezeket az ügyeket, mielőtt
rosszabbra fordulna a helyzet!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Hasznos információk kerülnek a birtokába, amelyek felgyorsíthatják egyes munkafolyamatait. Bárhogyan is alakul a
napja, maradjon következetes!

