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Szolgáltatás

2021. április 8.
csütörtök

KI KICSODA?

Timothée Chalamet
Az Oscar-díjra jelölt amerikai színész New
Yorkban született 1995. december
27-én Nicole Flender ingatlanügynök, illetve Marc Chalamet
UNICEF-szerkesztő fiaként.
Az anyai felmenői zsidó
származásúak, édesapja
pedig Franciaországból
származik. Művészi családban nőtt fel, így már
fi atalon felbukkant reklámokban, valamint statisztaként és kisebb szerepekben New York-i színházakban. Tanulmányait a
szülővárosában kezdte, majd
a LaGuardia Zenei, Művészeti és
Előadó-művészeti Főiskolán járt, ahol
osztálytársa és barátja Ansel Elgort Golden
Globe-jelölt színész-énekes volt. Később a Columbia Egyetemen is tanult. Színészként
2009-ben debütált az Esküdt ellenségek című krimiszéria egyik epizódjában, majd
szerepelt A bátyám cipőjében (2009) című filmdrámában. 2012-től állandó szereplője
lett a Luxusdoki és Homeland: A belső ellenség című televíziós sorozatoknak. Ezután látható volt a Csillagok között (2014), Férfiak, nők és gyerekek (2014) és az Agydopping naplók (2015) című produkciókban. A nagy
áttörést a Káosz karácsonyra (2015) című komédiA Szólíts a neában lévő alakítása hozta meg számára, amelyért
veden (2017) című
számos pozitív kritikát kapott a szakmától. 2017-ben
fontos karaktert formált meg a Lady Bird című filmdrámában nyújtott
ben,
és ugyanezen évben főszerepet kapott a Szólíts
teljesítményéért
a neveden című drámában, teljesítményéért pedig
BAFTA-, AranyglóAranyglóbusz, BAFTA- és Oscar-díjra jelölték. 2019busz és Oscar-díjben ismét Golden Globe-díjra jelölték a Csodálatos
ra jelölték.
fiú című életrajzi drámában nyújtott szerepléséért.
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MEGFEJTÉSEK

HOROSZKÓP

KALENDÁRIUM
Április 8., csütörtök
Az évből 98 nap telt el, hátravan
még 267.

Névnap: Dénes
Egyéb névnapok: Dienes, Denton, Júlia, Julitta, Lídia, Valér, Val ter, Zselyke, Zsüliett
Katolikus naptár: Szent Dénes,
Szent Valér, Szent Valter
Református naptár: Dénes
Unitárius naptár: Dénes, Zselyke
Evangélikus naptár: Dénes
Zsidó naptár: Niszán hónap
26. napja

A Dénes férfi név a görög származású Dionüszosz személynév latin
alakformájának rövidüléséből jött
létre, elemeinek jelentése: a bor és
szőlő istenének ajánlott. Régi magyar változatai: Dienes, Gyenes. Női
párja: Dionízia. Szent Dénes keresztény vértanú volt, egyike a tizennégy
segítőszentnek. A 3. században ő lett
Párizs legelső püspöke, így halála
után a francia főváros védőszentjévé
vált. A hagyomány szerint megvédi
a hozzá fohászkodókat a megszállottságtól és a fejfájástól. Hitéért lefejezték, ezért gyakran saját fejével a
kezében ábrázolják.

Próbálja meg rangsorolni a felhalmozódott feladatait, és csupán azokkal a kérdésekkel foglalkozzék, amelyek valóban
segítik az Ön előrelépését!

%

A mechanikus órák története
Az első mechanikus órákat Észak-Itáliában készítették a 14. században. Ekkoriban ezek templomokba és kolostorokba kerültek, és súlyok hajtották
őket, ahol főleg arra kellettek, hogy jelezzék a közös imádkozások idejét.
Nem sokkal ezután a leggazdagabbak otthonaiban megjelentek előbb a fal
mellé állított, majd a falra szerelt, illetve az úgynevezett asztali órák. Ezeknél
a korai időmérőknél a mozgás egyforma periódusokra osztása nem volt teljesen pontos, hiszen csak primitív, gátkerekes (angol órák) vagy kanálbillenős (kontinentális órák) szabályozó szerkezettel voltak ellátva, ami a későbbi inga előfutára volt. Az első órások bejárták egész Európát, viszont ahogy
nőtt irántuk a kereslet, letelepedtek egy-egy városban, például Nürnbergben
vagy Augsburgban, ahol már a 16. század közepén megalakították a céheiket. Az asztali óra később általános tartozéka lett az otthonoknak. A 20. századig többnyire a mechanikus órák jelezték az időt, az első kvarcórák csupán az 1950-es évek során jelentek meg. Az óra neve az ónémet vagy flamand
klockéból ered, ami viszont a harangot jelentő francia cioche-ból származik.

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

VÁLLALKOZÓKEDV

Megy az újgazdag az országúton az új Mercedeszével. Elég rendesen nyomja a gázt.
Egyszer csak lát egy táblát: LIMIT 50 km.
Szomorúan lassít. Így megy egy darabig,
mikor újabb táblát lát: LIMIT 30 km. Kezd
mérges lenni. Visszakapcsol kettesbe, és
így folytatja az útját. Megint talál egy táblát: LIMIT 5 km. Mérgében kikapcsolja a
motort, kiszáll a kocsiból, és elkezdi tolni.
Végül lát egy újabb táblát: ... (Poén a rejtvényben.)
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jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Néhány váratlan körülmény miatt több
dolog megváltozik a környezetében.
Mindez arra készteti Önt, hogy új területeken is kipróbálja a képességeit.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Zsákutcába torkollt néhány munkálata,
így most kénytelen új szemszögből megközelíteni a problémákat. Próbálja meg
elkerülni az újabb buktatókat!
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Csíkszereda
–5° / 3°
Kolozsvár
1° / 7°
Marosvásárhely
1° / 6°
Nagyvárad
2° / 5°
Sepsiszentgyörgy
–3° / 4°
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Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Vegye észre a kínálkozó lehetőségeket,
csak így kerülhet közel a céljaihoz! Legyen elővigyázatos, és lehetőleg mindig
racionális döntéseket hozzon!

IDŐJÁRÁS

2

Cím:

Rák

Maradjon nyitott az új dolgok befogadására, és változtasson a régi módszerein! A váratlan szituációkban használja a
diplomatikus adottságait!



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.

április
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máj. 21. – jún. 21.

A mai napját elsősorban a gyorsaság jellemzi. Az elcsúszott határidőket ezúttal
könnyen behozhatja, és befejezheti a
régóta húzódó munkálatait is.

SUDOKU

NYERŐSZELVÉNY

Ikrek

A felgyülemlett munkák következtében
nem képes maximálisan teljesíteni. Próbáljon lépésről lépésre haladni, ne akarjon mindent egyszerre befejezni!

,

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

ápr. 21. – máj. 20.

Szinte képtelen eleget tenni az elvárásoknak, mert kissé elszámolta magát.
Őrizze meg a nyugodtságát, illetve próbálja meg rangsorolni a feladatait!



Az országúton

Bika

Ne vesztegesse az energiáját haszontalan dolgokra, és tervezze meg előre a tennivalóit! Hozza összhangba a célkitűzéseit az adódó lehetőségekkel!
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KISLEXIKON

A 2021. március 22–25. között megjelent rejtvények megfejtései: március 22.:…
virágot és a halottat mi hozzuk; március 23.: Mert korábban egyszer sem talált el;
március 24.: …egy zöld ruhás nővel; március 25.: …megvehetem végre a színes tévét.
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 Kos márc. 21. – ápr. 20.

Szatmárnémeti
2° / 6°
Temesvár
4° / 9°



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Kiváló ötletekkel áll elő, ami nagy lendületet ad az elakadt ügyeinek. Most bátran kockáztathat, szinte minden kezdeményezése sikerrel fog járni!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Nagy felelősséggel járó teendőkkel bízzák meg. Maradjon határozott, és ne engedje, hogy elrettentsék a kezdetben nehezen megvalósítható munkák!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Új teendőket ne vállaljon, csupán olyan
feladatokkal foglalkozzék, amelyek nem
terhelik le Önt szellemileg, illetve fizikailag sem veszik el az energiáját!

