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Szolgáltatás

2021. október 5.
kedd

KI KICSODA?

Sean Hayes
Az Emmy-díjas amerikai színész, filmproducer és humorista Chicagóban
jött világra 1970. június 26-án
Ronald Hayes litográfus és
Mary Fitzgerald élelmiszerbank-igazgatónő ötödik
gyermekeként. Fiatalkorát az illinoisi Glen Ellynben töltötte, ahol az
ír származású szülei római katolikus hitben nevelték őt. Az alkoholista
apja elhagyta a családot,
amikor Sean ötéves volt.
Ezután édesanyjuk nevelte fel
az öt gyermekét. Érettségizését
követően felvételt nyert az Illinoisi
Egyetemre, ahol zenepedagógiát tanult.
Később zenei igazgató lett a St. Charles-i színházban. Filmes karrierje 1996-ban indult a Drága testek című drámasorozat egyik
epizódjában. A következő években főleg epizódszerepekben tűnt fel, illetve számos
animációhoz kölcsönözte a hangját, és narrátorként tevékenykedett. A nagy áttörést
a Will és Grace című szitkom hozta meg számára 1998-ban, amelynek egyik főszereplőjét alakította 22 éven át (246 epizódban); teljesítményéért pedig hatszor jelölték
Aranyglóbusz díjra, és hét alkalommal Primetime
Emmy-díjra, utóbbiból egyet elnyert (2000-ben).
A Will és Grace
Filmvásznon felbukkant többek között a Kutyák
című szitkomban
és macskák (2001), Hálaadás (2003), A macska: Le
a kalappal! (2003), Nyerj egy randit Ted Hamiltonnyújtott teljesítményéért hét alkalom- nal! (2004), A bakancslista (2007) és A dilis trió (2012)
című produkciókban. Színpadi színészként is gyakmal je lölték Emmy- ran fellépett, az Ígéretek, ígéretek című darabban
díj ra, melyből egyet nyújtott alakításáért 2010-ben Tony-díjra jelölték
elnyert (2000-ben). legjobb férfi főszereplő (musical) kategóriában.
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MEGFEJTÉSEK

HOROSZKÓP

KALENDÁRIUM
Október 5., kedd
Az évből 278 nap telt el, hátravan
még 87.
Névnap: Aurél
Egyéb névnapok: Apollinár, Attila,
Etele, Flávia, Fulvia, Galina, Pálma,
Palmira, Peregrina, Tulipán
Katolikus naptár: Szent Placid,
Szent Aurél, Szent Attila
Református naptár: Aurél
Unitárius naptár: Aranka
Evangélikus naptár: Aurél
Zsidó naptár: Tisri hónap
29. napja

Pedagógusok nemzetközi napjaaz
UNESCO, illetve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kezdeményezésére.
Az Aurél férfinév a latin eredetű Aurelius nemzetségnévből származik,
jelentése: aranyos. Női párja: Aurélia.
Rokon neve: Aurélián. Stein Márk
Aurél (1862–1943) brit szolgálatban
álló magyar világutazó volt, aki ázsiai expedíciókon vett részt, térképez te
a Kasmír-hegységet, valamint régészeti feltárásokat folytatott. Az általa
gyűjtött kéziratok és régészeti tárgyak jelentős része a londoni British
Museumba került. Oxford és Cambridge egyeteme díszdoktorává avatta.

Fektesse a hangsúlyt azon megoldatlan
feladatokra, amelyeket szubjektív okok
miatt idáig mellőzött! Mindeközben tartsa szem előtt a célkitűzéseit is!

%

A latin írás története
A latin írás kialakulására az etruszkok (ókori közép-itáliai nép), valamint
a görögök egyaránt nagy hatást gyakoroltak. A formák eleinte merevek és
szögletesek voltak, akárcsak a föníciai, görög és etruszk elődeié. A századok múlásával azonban a diadalíveken ízléses, árnyalt betűk tűnnek fel,
amelyekben már alkotójuk képzelőereje is megmutatkozott, a vastag és vékony vonalak váltogatásával finom ritmust vittek az írásba. Egyforma magasságú nagybetűket használtak, amelyek két párhuzamos vonal közé illeszkedtek, a szavakat nem választották el egymástól, ámde az időszámításunk
előtti 3. században a betűmagasság felező vonalán feltűnnek szóközöket jelölő pontok. A legrégebbről fennmaradt emlékek az i. e. 4. századból származnak. A könyvírásban a kapitális két változatát is használták: kezdetben
a kvadrát, az 1. században viszont már a szélesebb, kissé nyújtott, karcsú,
könnyen írható betűfajtát, a rusztikát, ennek számtalan emléke maradt fenn
papiruszon és pergamenen. Nagy Károly frank király uralkodása alatt 796ban Alkuin Albinus angol bencés szerzetes kialakította a latin írás kisbetűit.

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

PÁRTKATONA

'
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jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Munkahelyén kizárólag olyan döntéseket hozzon, amelyek biztos tényeken alapulnak! Őrizze meg a nyitottságát, és segítsen azokon, akik rászorulnak!

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Bárhogy alakulnak a dolgai, vegyen mindent könnyedén! Rátermettségével átvészelheti a nehéz pillanatokat, és új viszonyokat alakíthat ki magának.
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Csíkszereda
8° / 15°
Kolozsvár
14° / 19°
Marosvásárhely
12° / 18°
Nagyvárad
16° / 22°
Sepsiszentgyörgy
10° / 17°
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Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Fontos teendővel bízzák meg, amit komolyan kell vennie, ugyanis ennek a végkimenetele meghatározó lehet a karrierjére! Cselekedjék megfontoltan!

IDŐJÁRÁS

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.

Cím:

Rák

Hivatásában változásokra készülhet. Ne
torpanjon meg a kihívásoktól, ma megvan Önben a kellő energia, hogy megoldást találjon minden kérdésre!



SUDOKU

október
5/2

máj. 21. – jún. 21.

Bár feszült hangulat uralkodik Ön körül,
a nyugodtságának köszönhetően mindenkivel megtalálja a közös hangot. Legyen mindenkivel segítőkész!

,

NYERŐSZELVÉNY

Ikrek

Tetteit ma az érzelmei befolyásolják. Legyen visszafogott, ne a társaiban keresse
a hibát, hogyha nem az elképzelései szerint zajlanak a dolgok!

A szabálytalanul közlekedő autóst megállítja a rendőr:
– Uram, ötszáz lej helyszíni bírságot kell
fizetnie, mert forgalommal szemben haladt az egyirányú utcában!
– Tyű, de jó! – örvendezik a sofőr. –
Tegnap ugyanezért ... (Poén a rejtvényben.)

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

ápr. 21. – máj. 20.

Érvényesítse a diplomatikus, illetve kommunikatív adottságait, és helyezze előtérbe a személyes kapcsolatait! Járjon a végére vitás problémáknak!



De jó!

Bika

Túl sok munka nehezedik Önre, a munkatársaitól pedig kevés támogatást kap.
Aknázza ki a képességeit, és használja
fel a szakmai tapasztalatait!
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KISLEXIKON

A szept. 20–23. közt megjelent rejtvények megfejtései: szept. 20., hétfő:…a kutya meg van kötve; szept. 21., kedd: Azelőtt nem citeráztam; szept. 22., szerda: Tolvajok, hová tűnt a söröm?; szept. 23., csütörtök: …elefántoknak is hamis fogaik...
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 Kos márc. 21. – ápr. 20.

Szatmárnémeti
17° / 23°
Temesvár
16° / 22°



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Hagyja figyelmen kívül a negatív hatásokat, majd igyekezzék megtalálni a belső
egyensúlyát! Maradjon megfontolt, ne
ítélkezzen elhamarkodottan!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Váratlan nehézségekbe ütközik, ez pedig
megviseli Önt. Ha képes lesz tiszta fejjel
felmérni a probléma mibenlétét, hamar
megtalálja a megoldást.



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Kedvezőtlen hatások befolyásolják a napját, ezért lehetőleg minden fontos tevékenységet véglegesítse! Ezután csupán a
rutinügyekkel foglalkozzék!

