
A finnugor nyelvek az uráli nyelvcsalád nagyobbik csoportja, amelyek közé 15 
élő, valamint 2 holt nyelv tartozik (a dialektus jellegű nyelveket külön számol-
va összesen 30 nyelv). Ezek egymással bizonyos rokon vonásokat mutatnak 
a szerkezetüket és az alapszókincsüket tekintve. A finnugor nyelveket mint-
egy 24 millió ember beszéli a Kárpát-medencében, valamint Észak-Európa, 
Kelet-Európa és Nyugat-Szibéria hatalmas kiterjedésű területén. A finnugor 
távolabbi rokoni kapcsolatát állapították meg a Szibériában beszélt szamo-
jéd nyelvekkel is; a két nyelvcsoport együtt alkotja az uráli nyelvcsaládot. 
A magyar nyelvet a finnugor nyelveken belül az ugor nyelvek csoportjába so-
rolják. Ide tartozik még az Urál-hegységtől keletre élő obi-ugorok, a manysik 
és hantik nyelve. Jelenleg a legnagyobb lélekszámú finnugor népek a ma-
gyarok, a finnek, az észtek, illetve a mordvinok. A nyelvrokonság és az egyes 
népek genetikai rokonsága általában eltér egymástól, a nyelv története és 
a nép története ritkán azonos. Manapság léteznek olyan művelődéstörté-
nészek is, akik kétségbe vonják a magyar nyelv kapcsolatát a finnugorral.

KALENDÁRIUM

A finnugor nyelvek

Június 12., szerda
Az évből 163 nap telt el, hátravan 
még 202.

Névnap: Villő
Egyéb névnapok: Adelaida, Antó-
nia, Gujdó, Eta, Etelka, János, Leó, 
Leon, Lionel, Orfeusz, Sebő

Katolikus naptár: Adelaida, 
Orfeusz, Villő
Református naptár: Villő
Unitárius naptár: János
Evangélikus naptár: Villő
Zsidó naptár: Szíván hónap 
9. napja

A Villő magyar származású női 
név, újabb keletű névalkotás, je-
lentése: tündér. A név valószínűleg 
a szláv vila szóból alakult, amely 
olyan éneklő, illetve táncoló tün-
dért jelent, aki a levegőbe is fel-
em elkedik, a nyilával pedig leteríti 
az embert; fehér ruhában, erdők, 
tavak vagy folyók mentén várja ál-
dozatát. A villőzés régi magyar télte-
mető szokás, amikor a fi atal lányok 
fűzágakkal járják végig a falut. Le-
hár Ferenc 1905-ben szerzett A víg 
özvegy című operettjében hangzik 
el a Vilja-dal, amely úgyszintén egy 
tündérről szól.

Dave Franco
A svéd, portugál és zsidó felmenőkkel 
rendelkező amerikai színész 
1985. június 12-én született a 
kaliforniai Pa lo Altóban. 
Édesanyja költő és író, 
néhai édesapja pedig 
üzletember volt. Két 
bátyja (Tom Franco 
és az Oscar-díjra je-
lölt James Franco) 
szintén színészek, 
akikkel viszont csak 
egyetlen fi lmben ját -
szott együtt, A kataszt-
rófaművész (2017) című 
életrajzi drámában. Felsőfo-
kú talumányait a Dél-kaliforniai 
Egyetemen végezte, ahol eredetileg 
kreatív írásgyakorlattal foglalkozott, majd
fi vére, James ösztönzésére a színészet irányába fordult. Filmes karrierje 2006-ban 
indult, ekkor debütált a Hetedik mennyország című, Emmy-díjra jelölt vígjátékso-
rozatban. Ezután több televíziós szériában (Ne zavarjanak!, Greek, a szövetség, Kő-
gazdagok, Dokik) vállalt főszerepet. 2010-től elsősorban mozifi lmekben játszik. Első 
komolyabb teljesítményét a 21 Jump Street: A kopasz osztag (2012) című akcióvígjá-

tékban nyújtotta, egy évvel később pedig főszerepet 
kapott a Szemfényvesztőkben. A Rossz szomszédság 
(2014) című vígjátékban megformált alakításáért 
számos pozitív kritikát kapott, illetve több nemzet-
közi fi lmszemlén díjazták. Emellett szinkronszínész-
ként is tevékenykedik, számos animációs fi lmhez 
kölcsönözte a hangját (pl. Az igazság ifj ú ligája, 
A Lego-kaland, A Lego Ninjago: Film stb.). 2012 óta 
párkapcsolatban él Alison Brie Oscar-díjas színész-
nővel, akivel 2017-ben összeházasodott.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Hivatásában kizárólag olyan döntéseket 
hozzon, amelyek biztos tényeken alapul-
nak! Őrizze meg a nyitottságát, és segít-
sen azokon, akik rászorulnak!

Maradjon higgadt, a konfliktusokat pe-
dig kezelje diplomatikusan! Olyan meg-
oldásokkal álljon elő, amelyek mindenki 
számára elfogadhatók!

Hagyja figyelmen kívül a negatív hatá-
sokat, igyekezzék megtalálni a belső 
egyensúlyát! Maradjon megfontolt, és ne 
ítélkezzék elhamarkodottan!

Nehezen ért szót a környezetében élők-
kel, ezért most jobban teszi, ha elodáz-
za a lényeges dolgokat. Fontos tárgyalá-
sokat lehetőleg ne tervezzen be!

Indulatos időszakba sodródott, nagyon 
nehezen lehet Önnel szót érteni. Halasz-
sza el azokat a teendőket, amihez szük-
séges a szellemi frissesség!

Uralkodó bolygója segíti Önt, hogy le-
győzze az akadályokat. Ezúttal olyan 
munkába is belevághat, amelyhez nem 
rendelkezik elegendő tapasztalattal.

Helyezze a hangsúlyt azon megoldatlan 
teendőkre, amelyeket szubjektív okok 
miatt idáig mellőzött! Mindeközben tart-
sa szem előtt a célkitűzéseit is!

Rátermettségének köszönhetően kivá-
ló ütemben halad a teendőivel. A haté-
konyság érdekében azonban figyeljen 
oda minden egyes részletre!

Ne foglalkozzék olyan problémákkal, 
melyek túl sok energiáját emésztenék 
fel! Csakis olyan személyek közelében 
tartózkodjék, akikben megbízik!

Amennyiben teheti, kerülje el a hirtelen 
cselekedeteket! Hogyha elhamarkodot-
tan vonja le a következtetéseket, könnye-
dén bajba kerülhet.

Kiváló lehetőségek kínálkoznak, viszont 
nem szabad gondolkodás nélkül mind-
egyiket megragadnia. Egyszerre kizáró-
lag egy kérdésre koncentráljon!

Több fronton kell helytállnia, ezért ha te-
heti, utasítson vissza minden olyan fel-
kérést, amely hátráltatná abban, hogy a 
maga elé kitűzött célokat elérje!

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.

KELLÉKEK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
20° / 25°

Kolozsvár
23° / 28°

Marosvásárhely
22° / 28°

Nagyvárad
24° / 29°

Sepsiszentgyörgy
21° / 26°

Szatmárnémeti
24° / 30°

Temesvár
25° / 30°

 » A Rossz szom-
szédság című vígjá-
tékban megformált 
alakításáért sok po-
zitív kritikát kapott,
valamint több fi lm-
szemlén díjazták.

Szolgáltatás2019. június 12.
szerda10

A 2019. május 27–30. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: május 
27., hétfő: Az jó vonatra szállt; május 28., kedd: Három orvos már ott is van; május
29., szerda: ...naponta tízszer eszik; május 30., csütörtök: ...sosem esszük meg.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. június 
23-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

június
12/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Kovács bemegy az étterembe. Azt mondja:
– Ha adnak nekem két üveg bort ingyen, 
zongorázni fog a kutyám. 
Adnak neki. Leülteti a kiskutyát a zongo-
rához. Az játszik öt percet, mire beront 
egy nagy kutya, és kiviszi.
– Hát, ez meg mi volt? – kérdi a pincér.
– Csak az anyja. Ő azt ... (Poén a rejt-
vényben.)

Kutya a zongoránál

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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