
A NASA (Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal) amerikai űrhajósai, azaz Ed-
win Aldrin, Neil Armstrong és Michael Collins 1969. július 16-án indultak el a 
Hold irányába a floridai Kennedy-űrközpontból. Az Apollo–11 nevű úrhajó le-
génysége három nap alatt került a Hold közelébe. Tizenhárom keringést végez-
tek (nagyjából egy napot töltve Hold körüli pályán), amikor az irányítás enge-
délyt adott a leszállásra. Aldrin és Armstrong átült az Eagle nevű holdkompba, 
Collins pedig egyedül maradt a parancsnoki egységben, és Hold körüli pályán 
repült tovább a társai visszatértéig. A leszállást végig nehézségek kísérték, két-
szer is váratlan komputerhiba támadt, majd kiderült, hogy a simának hitt tér-
ség hatalmas sziklákkal és kráterekkel tarkított, ami életveszélyt jelentett az 
űrhajósokra nézve. Armstrong végül az egyébként is szűkös üzemanyag inten-
zív felhasználásával, kézi vezérléssel bravúrosan egy biztonságos helyre navi-
gálta a holdkompot, és Aldrinnal együtt 1969. július 20-án 22 óra 56 perckor 
(USA keleti parti idő szerint) szerencsésen leszállt a Nyugalom-tengere neveze-
tű síkságon. Az esemény emlékére július 20-át a Hold napjának nevezték ki.

KALENDÁRIUM

A Holdra szállás története

Július 20., kedd
Az évből 201 nap telt el, hátravan 
még 164.

Névnap: Illés, Margaréta
Egyéb névnapok: Aurél, Eliána, 
Éliás, Folkus, Gyöngyi, Jeromos, 
Margit, Marinella, Marinetta, 
Szoraja

Katolikus naptár: Szent Illés, 
Szent Margaréta, Eliána
Református naptár: Illés
Unitárius naptár: Illés
Evangélikus naptár: Illés
Zsidó naptár: Áv hónap 11. napja

Az Illés férfi név a héber Éli ás önál-
lósult formája, jelentése: Jahve az én 
istenem. Női formája: Eliána. Rokon 
neve: Eliot. Illés héber próféta volt a 
judaizmusban, kereszténységben és 
iszlámban egyaránt. Az időszámítá-
sunk előtti 9. században az ő hatására 
szűnt meg a Baal isten kultusza, és tért 
vissza a zsidó nép az egyistenhitre.
A Margaréta a görög származású 
Margit női névnek a legközelebb álló 
magyar változata. Eredeti jelentése: 
gyöngy, azonban a magyar nyelvben 
mára inkább a margitvirággal kap-
csolják össze. Rokon nevek: Gitta, 
Gréta, Rita.

Zachary Quinto
Az Emmy-díjra jelölt amerikai fi lmszí-
nész, forgatókönyvíró és produ-
cer a Pennsylvania állambeli 
Pittsburghben jött világra 
1977. június 2-án olasz és ír 
felmenőkkel rendelkező 
szülők fi aként. Már fi a-
talon érdeklődött a szí-
nészet iránt. Tizenegy 
évesen a helyi zenés 
színházi társulattal lé-
pett fel, a középisko-
lai éveiben pedig Gene 
Kelly-díjjal jutalmazták 
kiváló tehetségét a Pen-
zance kalózai című darab 
egyik szerepéért. 1999-ben szí-
nészi diplomát szerzett a Carnegie 
Mellon Egyetemen. Legelső tévés mun-
káját 2000-ben mutatta be a Másvilág című sorozat szereplőjeként. Ezt számos to-
vábbi vendégszerep követte (CSI: A helyszínelők, Sírhant művek, Az ügynökség, Bű-
bájos boszorkák stb.) 2004-ben megkapta Adam Kaufman terroristaelhárító elemző 
visszatérő szerepét a 24 című akciósorozatban. A nagy áttörés 2006-ban történt meg 
számára, amikor elvállalta a debütáló Hősök című drámasorozat ámokfutójának, 

Sylarnek visszatérő szerepét. Első fontos mozifi lmes 
karakterét a Star Trekben alakította, amiért sok po-
zitív kritikát kapott. 2013-ban az Amerikai Horror 
Story című sorozatban nyújtott teljesítményéért 
Emmy-díjra jelölték. Az ismertebb produkciói közé 
tartozik még a Meglepetés Párizsban (2014), Hit-
man: A 47-es ügynök (2015), Star Trek: Mindenen 
túl (2016), Hotel Artemis (2018), Szárnyaló madár 
(2019), valamint a Hormonokkal túlfűtve (2020) és 
Legyőzhetetlen (2021) című tévészériák.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ne vágjon bele semmibe hirtelen elhatá-
rozásból, vagy pillanatnyi érzelmi felin-
dultságból. Legyen elnéző a munkatár-
sai esetleges baklövései miatt!

Ismét az útjába sodródnak azok a lehe-
tőségek, amelyeket a közelmúltban el-
szalasztott, mert nem volt elegendő ön-
bizalma. Lépjen a tettek mezejére!

Összpontosítson a célkitűzéseire, való-
sítson meg minél többet a terveiből! Mér-
legelje a lehetőségeit, és próbáljon meg 
a realitások talaján maradni!

Törekvéseit próbálja meg tettekkel is iga-
zolni! Erősítse meg a döntéseit, ugyanis a 
környezetében lévőket csak ekként tudja 
meggyőzni az igazáról!

Figyelme kissé elkalandozik, így számos 
hiba csúszik a tevékenységébe. Most 
nagy szüksége lesz némi magányra, hogy 
tisztába jöjjön önmagával.

Legyen vállalkozó szellemű, ha lehet, 
semmire ne mondjon egyből nemet! Az új 
dolgok kihívást jelentenek, később pe-
dig méltányosan kifizetődnek.

Kissé bizonytalan, ezért kerülje a dönté-
seket! Végleges megoldásokat ne keres-
sen, ez alkalommal elegendő, ha csupán 
részműveleteket hajt végre!

Komoly lépéseket tehet a karrierjében, 
ha magabiztosan áll a teendőihez. Ám a 
határozottságán kívül most egy kis vak-
merőségre is szüksége lesz.

A mai napon a gyorsaság és tettvágy do-
minál. Most könnyedén behozhatja az 
elcsúszott határidőket, és befejezheti a 
régóta húzódó munkálatait is.

A szellemi dolgok és a megérzések kap-
nak jelentőséget. Elkezdett munkái pozi-
tív irányba haladnak, csak a nagyvonalú-
sága kelthet némi nehézséget.

Úgy érzi, nem képes megbirkózni a fele-
lősséggel, túl sok teher nehezedik a vál-
lára. Vizsgálja át a helyzetét, és csupán 
határidős munkákat vállaljon el!

Bár rengeteg akadály nehezíti a munká-
ját, mégis képes higgadt maradni. A ta-
pasztalatait felhasználva szinte minden 
kérdésre talál megoldásokat.

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.

SZÉKELY TERRORISTA  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
19° / 26°

Kolozsvár
20° / 22°

Marosvásárhely
20° / 23°

Nagyvárad
20° / 22°

Sepsiszentgyörgy
19° / 24°

Szatmárnémeti
20° / 23°

Temesvár
23° / 25°

 » Az Amerikai Hor-
ror Story című drá-
masorozatban nyúj-
tott kiváló teljesít-
ményéért 2013-ban 
Primetime Emmy-díj-
ra jelölték.

Szolgáltatás2021. július 20.
kedd10

A 2021. július 5–8. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: július 
5., hétfő: …a lábát harminc percig; július 6., kedd: …a szondázás helyett; július 
7., szerda: Határeset, de elfogadom!; július 8., csütörtök: Lent áll a kapuban.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. augusz-
tus 1-jéig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
20/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Kovácsot meglátogatja az egyik ba-
rátja.
– Ez egy antik festmény? – kérdi egy 
képre mutatva.
– Igen.
– És kit ábrázol?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Kép előtt

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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