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Szolgáltatás

2021. október 12.
kedd

KI KICSODA?

Josh Hutcherson
A népszerű amerikai színész, rendező
és producer a Kentucky állambeli
Unionban jött világra 1992. október 12-én Chris Hutcherson
környezetvédelmi elemző
és Michelle Fightmaster
egykori reptéri alkalmazott első gyerekeként.
Dry Ridge-ben nőtt fel,
itt kezdte el a tanulmányait is, majd a Larry
A. Ry le gimnáziumban
folytatta. Fiatalkora óta
színész akart lenni, így
gyakran fellépett az iskolai
színtársulatban is. Tízévesen
debütált a képernyőn a House
Blend című drámában, aztán olyan
filmekben bukkant fel, mint a Sikersztori
(2003), Chris és a csodaautó (2003), Kölykök két keréken (2004). Az áttörést a Zathura: Az űrfogócska című sci-fi kalandfilm hozta meg számára, amelyben főszerepet
alakított Tim Robbins és Kristen Stewart oldalán. Emellett több animációhoz és fantáziafilmhez kölcsönözte a hangját. A fontosabb filmjei közé sorolható még Az éhezők viadala-filmek, valamint a Rumlis vakáció (2006), Híd Terabithia földjére (2007),
Utazás a Föld középpontja felé (2008), A gyerekek
jól vannak (2010), Utazás a rejtélyes szigetre (2012),
Az éhezők viadaKésik a szüret (2016), A katasztrófaművész (2017),
la című produkcióLángoló kút (2019). Az éhezők viadala című produkcióban lévő alakításáért a People’s Choice Awards
ban nyújtott alakíközönségdíjon különdíjjal jutalmazták. 2011-ben
tásáért a People’s
Va nessa Hudgens színésznővel randizott, 2012-ben
Choice Awards köpedig Chloe Bridges színésznővel, 2014 óta Claudia
zönségdíjon különTraisac élettársa, akivel az Escobar: Elveszett paradidíjjal jutalmazták.
csom című dráma forgatásain ismerkedett meg.
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MEGFEJTÉSEK

HOROSZKÓP

KALENDÁRIUM
Október 12., kedd
Az évből 285 nap telt el, hátravan
még 80.
Névnap: Miksa
Egyéb névnapok: Edvin, Edvina,
Maximilián, Misa, Pilár, Rezső, Szemere, Szerafin, Szerafina, Tirzusz
Katolikus naptár: Szent Edvin,
Miksa, Rezső
Református naptár: Miksa
Unitárius naptár: Miksa
Evangélikus naptár: Miksa
Zsidó naptár: Hesván hónap
6. napja

Október tizenkettedike Észak- és DélAmerika legtöbb államában Amerika
felfedezésének napja, ugyanis Kolumbusz Kristóf utazó 1492-ben ezen
a napon érte el a Bahama-szigeteket.
A Miksa a Miklós férfinév rövidüléséből önállósult. Emellett a Mikhál
(ma: Mihály) becézésére és a Maximilián magyarítására is alkalmazzák.
Róth Miksa (1865–1944) üvegfestő
és mozaikművész volt, a historizmus,
illetve szecesszió fontos képviselője;
Budapesten az Országház és a Szent
István Bazilika mellett több nagypolgári bérházban is láthatóak nagy értékű munkái.

Ne vállaljon felesleges kockázatokat, de
azért törekedjék a hatékonyságra! Úgy
intézze a napját, hogy a magánügyek
megoldására is jusson ideje!

%

A hűtőgépek története
A mesterséges hűtést a 16. században valósították meg először, amikor felismerték, hogy a sónak vízben való oldásakor az oldat lehűl. Az ekként készített
hűtőkeveréket elsősorban kórházakban, laboratóriumokban és cukrászdákban használták. A forradalmi lépést a hűtőgép megjelenése jelentette. William Cullen skót orvosprofesszor 1755-ben elsőként állított elő mesterséges jeget víznek vákuumban való elpárologtatásával, 1834-ben pedig Jacob Perkins
amerikai mérnök megépítette az éterrel dolgozó kompresszoros hűtőgépet. Az
első abszorpciós hűtőkészüléket Ferdinand Carré francia mérnök alkotta meg
1860-ban. Háztartások számára szánt hűtőszekrény 1918-ban került legelőször piacra a detroiti Kelvinator cég által; ezen gép működési elve a kompreszszortechnikán alapult. 1928-ban Thomas Midgley brit kémikus feltalálta a freont, egy nem mérgező és nem gyúlékony gázt, ettől kezdve ezt a hűtőközeget
használták a korábbi (pl. ammónia, kén-dioxid stb.) helyett, mivel azok szivárgása balesetveszélyes volt. 1974-ben kimutatták a freon ózonkárosító hatását,
így később ennek helyettesítésére más, kevésbé káros gázokat fejlesztettek ki.

BELPOLITIKAI KONZULTÁCIÓ

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR
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jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Fogadja pozitívan a hivatásában bekövetkező körülményeket, és zárja ki a feszült szituációkat! Legyen magabiztos,
álljon ki a célkitűzései mellett!

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Magánéleti problémái negatív hatást
gyakorolnak a munkahelyi teendőire. Mielőbb találjon megoldásokat a gondjaira, fogadjon el minden segítséget!
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Csíkszereda
8° / 10°
Kolozsvár
8° / 10°
Marosvásárhely
8° / 10°
Nagyvárad
9° / 12°
Sepsiszentgyörgy
7° / 9°
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Név:Tel.:
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Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Lépéshátrányba kerül a tennivalóival,
ezért vigyen fantáziát a munkájába! Maradjon objektív, és ne veszítse el a lelkesedését, ha akadályokba botlik!

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

Bizalmas viszonyai révén ezúttal a végére járhat néhány bonyolult ügynek. A személyes igényeit jól gondolja át, és mindenben legyen mértékletes!



SUDOKU

október
12/2

máj. 21. – jún. 21.

Ha lehet ne vállaljon döntőbíró szerepet,
ugyanis most nem képes reálisan felmérni a körülményeket. Beavatkozásával csupán aláásná a tekintélyét.

,

NYERŐSZELVÉNY

Ikrek

Hajlamos túlreagálni az Ön körül zajló
eseményeket. Kerülje el azokat a helyzetet, ahol véleménynyilvánításra vagy
döntéshozatalra kényszerülne!

Házi ünnepséget tartnak a rendőrségen,
ahol az arra érdemesek kitüntetéseket
is kapnak. Az ünnepség után az új rendőr
halkan megkérdezi az idősebbet közvetlen parancsnokukról, akinek a munkáját
szintén elismerték:
– Tulajdonképpen mit csinált az öreg,
hogy ilyen szép kitüntetést kapott?
– Igazából semmit, ... (Poén a rejtvényben.)

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

ápr. 21. – máj. 20.

Igyekezzék megőrizni a függetlenségét,
azonban hallgassa meg a kollégái javaslatait is! A fontos lépések előtt mindig
gondoljon a következményekre!



Ünnepségen

Bika

A mai napon lehetőleg ne kezdjen új vállalkozásokba! Maradjon inkább a háttérben, és várja ki a megfelelő pillanatot,
hogy a tettek mezejére lépjen!
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KISLEXIKON

A szept. 27–30. közt megjelent keresztrejtvények megfejtései: szept. 27., hétfő:
…ő csinálta a felvételt; szept. 28., kedd: Melyik csatornán?; szeptember 29., szerda: …a vőlegény miért van feketében?; szept. 30., csütörtök: …a szegény emberből.
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 Kos márc. 21. – ápr. 20.

Szatmárnémeti
8° / 12°
Temesvár
10° / 13°



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Amennyiben nem hagy szabad teret a
környezetében élőknek, mozgalmas pillanatokra számíthat. A mai napra csakis
rutinfeladatokat tervezzen be!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Ma egyszerre több feladatba vág bele,
emiatt viszont egy kisebb zűrzavar alakul
ki Ön körül. Rendszerezze a tevékenységeit fontossági sorrendbe!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Szétszórtsága miatt hibát hibára halmoz
az élete minden területén. Mielőtt még
nagyobb bajba sodorná magát, próbáljon változtatni a hozzáállásán!

