
A formatervezés (vagy más néven dizájn) az iparművészeten belül mindazon 
tevékenység, amely az iparilag előállított tárgyi világ formai, illetve esztéti-
kai kialakításával foglalkozik. Ezen gyáripar a 19. századra nyúlik vissza; ad-
dig a kézművesség volt általános még a műszerkészítésben is. A tevékeny-
ség idővel összefonódott a mindennapi élettel és kultúrával, mára pedig ha-
talmas területet ölel át; ágazatai közé tartozik többek közt a belsőépítészet, 
grafikai tervezés, bútortervezés, címertervezés, divattervezés, alkalmazott 
grafika, tárgytervezés és webdizájn. Mindemellett kapcsolódik az iparművé-
szet más ágaihoz (bútorok, ékszerek, dísztárgyak, csomagolások), valamint 
az ipari alkotások (járművek, technikai eszközök, gépi berendezések) terve-
zéséhez is. Definíció szerint a formatervezés ötvözi az esztétikát, a funkci-
onalitást és a formát, illetve innovatív módon kiemeli a tárgya egyedi tulaj-
donságait. Maga a dizájn kifejezés a második világháború utáni időszakban 
alakult ki. Az ipari formatervezési világszövetség kezdeményezésére 2007-
ben június huszonkilencedikét a formatervezés világnapjának nevezték ki.
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A Pál latin származású férfi név, je-
lentése: kis termetű. Női párja: Pau-
la, Paulina. Tomori Pál (1475–1526) 
a magyar csapatok fővezére volt 
a mohácsi csatában, emellett több 
várkapitányi tisztséget is betöl -
tött. Bár ellenezte a mohácsi meg-
ütközést, végrehajtotta a hadita-
nács döntését.
A Péter férfi név a görög gyökerű 
Petrosz személynévből ered, jelen-
tése: kőszikla. Peter Paul Rubens 
(1577–1640) fl amand festőművész 
volt, aki a sajátosan egyéni stílusá-
val nagy hatást gyakorolt az euró-
pai festészet fejlődésére.

Ethan Hawke
Az Oscar-díjra jelölt amerikai színész, 
forgatókönyvíró és producer a 
texasi Austinban jött világra 
1970. november 6-án. Szü-
lei korán elváltak, így 
1980-ban az édesany-
jával New Yorkba köl-
tözött, majd itt kezdte 
el a tanulmányait is. 
Később Londonban 
utazott, és felvételt 
nyert a Brit Színház-
egyesületbe, ahol szí-
nészetet tanult, aztán 
beiratkozott a Carnegie 
Mellon Egyetemre. Legelső 
szerepét tizennégy évesen ját-
szotta el az Űrrandevú című sci-fi -
ben. 1989-ben az egyik főszereplő diákot 
alakította a Holt költők társasága című fi lmdrámában (Robin Williams színésztársa-
ként). A következő években olyan produkciókban volt látható, mint a Drága papa 
(1989), Nyakunkon az élet (1994), Mielőtt felkel a Nap (1995), Szép remények (1998), 
Hó hull a cédrusra (1999) és a Fehér agyar-fi lmek. Filmes pályája 2001-ben kezdett 
felfele ívelni, amikor a Kiképzés című thriller mellékszerepért Oscar-díjra jelölték, 

majd ugyanezen évben a Chelsea Walls című dráma 
rendezéséért a Cannes-i Fesztiválon Arany Kame-
ra díjra jelölték. 2004-ben a Mielőtt lemegy a Nap 
című dráma társírójaként ismét Oscar-díjra jelölték. 
A Mielőtt éjfélt üt az óra (2013) című dráma forgató-
könyve meghozta neki a harmadik Oscar-jelölést, 
egy esztendővel később pedig megkapta a negyedik 
Oscar-jelölését a Sráckor című drámában nyújtott 
teljesítményéért. 1998 és 2005 közt Uma Thurman 
színésznő hitvese volt, akitől egy gyermeke született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Hivatásában nézzen szembe a tények-
kel, és fogadja meg a tapasztaltabb tár-
sai javaslatait, még akkor is, ha ez kis 
pluszmunkát eredményez Önnek!

Váratlan események borítják fel a te-
vékenységét, ezért újra kell terveznie a 
napját. Cselekedjék racionálisan, és vá-
lassza az egyszerű megoldásokat!

A folyamatban lévő feladatok kissé meg-
haladják a bíróképességét, ezért fogad-
jon el minden segítséget, és csakis be-
vált módszereket alkalmazzon!

Amennyiben kétségei támadnak a célja 
kapcsán, semmiképpen ne hozzon dön-
téseket! Nézzen utána minden részlet-
nek, és konzultáljon a társaival!

Habár több kiváló ötlete támad, tettre-
készsége ezúttal bizonytalan. Mielőtt 
bármibe is belefogna, mérje fel a lehető-
ségeit, valamint a körülményeket!

Kissé felgyorsulnak az események. Mun-
kája jelentősen megnő, és újszerű dolgo-
kat kell elfogadnia, a magánéletében pe-
dig fordulatok várnak Önre.

Hogyha teheti, ma kizárólag olyan meg-
bízásokat vállaljon, amelyek nem halad-
ják meg az energiáit, és egyedül is köny-
nyen meg tud birkózni velük!

Számos akadállyal kell szembenéznie, 
amelyeknek leküzdése sok időbe telik, 
viszont az erőfeszítései hamarosan ka-
matostól meg fognak térülni.

Céltudatossága, valamint kiegyensúlyo-
zott lelki állapota arra ösztönzi Önt, hogy 
helyezze napirendre azon témákat, ame-
lyeket régóta tisztázni akar!

Szellemileg nem érzi magát formában, 
ezért csakis olyan teendőket tűzzön na-
pirendre, amelyek nem igényelnek odafi-
gyelést, és hamar megoldhatók!

Fontolja meg a lépéseit, ugyanis hogyha 
könnyelműen dönt, olyan hibákat követ-
het el, amelyek tévútra viszik! Szükség 
esetén forduljon tanácsokért!

Hajlamos a gyors elhatározásra, most 
azonban a spontán tettek egyáltalán 
nem vezetik Önt a helyes útra. Legyen 
elővigyázatosabb a lépéseiben!

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.

TELJES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
23° / 26°

Kolozsvár
24° / 29°

Marosvásárhely
24° / 30°

Nagyvárad
27° / 32°

Sepsiszentgyörgy
22° / 28°

Szatmárnémeti
27° /30°

Temesvár
30° / 35°

 » Eddigi karrier-
je során két alka-
lommal jelölték 
Oscar-díjra mel-
lékszerepért, két-
szer pedig forga-
tókönyvírásért.

Szolgáltatás2021. június 29.
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A 2021. június 14–17. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: júni-
us 14., hétfő: Hát vagy öt éve; június 15., kedd: …csak vezetni nem; június 16., 
szerda: …halljam a hangodat reggeli közben; június 17., csütörtök: Na végre!

MEGFEJTÉSEK

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

június
29/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Kovács kúszik a sivatagban. A vize már 
két napja elfogoytt, erejének végén tart. 
Egyszer csak felpillant, és meglát egy esz-
kimót a szánján, szánhúzó kutyák társa-
ságában. Mivel azt hiszi, hogy hal lucinál, 
összeesik, és elájul. Arra tér magához, 
hogy a kutyák nyalogatják az arcát.
– Hála Istennek, mégsem képzelődtem! – 
kiált fel. – Kérem, segítsen, eltévedtem!
– Hah! – kiált fel az eszkimó. ... (Poén a 
rejtvényben.)

Segítsen!

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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