
Az ókori csillagászok azon égitesteket, amelyek észrevehetően mozogtak a csil-
lagokhoz képest, bolygóknak nevezték el. Az ókori görögök ezeket a vándorló 
csillagoknak is hívták. A kor fejlettebb civilizációi egységesen hittek benne, hogy 
a Föld a világegyetem középpontjában áll, és a többi bolygó kering körülötte. A 
bolygók létezésének elmélete folyamatosan fejlődött a történelem során. Az óko-
ri vándorló csillagok elképzelésből lett idővel a modernkor Földszerű égiteste, 
majd a téma kibővült a Naprendszeren kívüli bolygókkal is. A bolygó, mint égi-
test meghatározása rengeteg tudományos kérdést vetett fel. A 19. század végén 
összesen 18 bolygót tartottak számon. Naprendszerünkben viszont a jelenleg 
elfogadott definíciók alapján csupán nyolc bolygó létezik. 2006. augusztus 24-
éig a Plútó is bolygónak számított, azonban ekkor adták meg a bolygó új definí-
cióját, és hozták létre a törpebolygó kategóriát, amelybe aztán további négy égi-
testet soroltak be. A Naprendszer bolygóinak nevei a Föld kivételével megegyez-
nek a római és görög mitológia isteneinek nevével. Egyes kultúrákban a hetek 
napjai az istenek nevéből erednek, akik társultak minden egyes égitesttel.

KALENDÁRIUM

A bolygók története

Augusztus 27., kedd
Az évből 239 nap telt el, hátravan 
még 126.

Névnap: Gáspár
Egyéb névnapok: Cézár, Ellák, 
Gazsó, József, Mónika, Vilja, Zoárd

Katolikus naptár: Szent Mónika, 
Szent Gáspár, Szent Cézár
Református naptár: Zoárd
Unitárius naptár: Ellák
Evangélikus naptár: Gáspár, 
Zoárd
Zsidó naptár: Áv hónap 
26. napja

A Gáspár bizonytalan eredetű férfi -
név, egyes állítások szerint perzsa 
származású, jelentése pedig kincset 
megőrző, kincstárnok. Magyar nyelv-
területeken családnévként is gyakran 
előfordul. Régi változata: Gazsó. Nagy 
Gáspár (1949–2007) költő, prózaíró 
volt, aki az 1970-es években a Móra 
Ferenc Könyvkiadó szerkesztőjeként 
dolgozott, később pedig a Hitel című 
irodalmi folyóiratnál tevékenykedett. 
Költői életművének fontos része volt 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harc emlékének őrzése. Munkásságát 
József Attila-díjjal (1990), illetve Kos-
suth-díjjal (2000) jutalmazták.

Mark Webber
A hivatásos ausztrál autóversenyző 
Új-Dél-Walesben született 1976. 
augusztus 27-én motorke-
rékpár-kereskedő fi aként. 
1991-ben kezdett el ko-
molyabban gokartozni, 
rögtön megnyerte a 
New South Wales-i 
állami bajnokságot, 
aztán az Ausztrál 
Formula Ford bajnok-
ságban folytatta a hi-
vatását. Forma–1-es 
pályafutását tesztpiló-
taként kezdte: 2000-ben 
az Arrowsnál, 2001-ben pe-
dig a Benettonnál. 2002-ben az 
Ausztrál Nagydíjon a Minardi első
számú versenyzőjeként debütált a Forma–1-
ben. 2003-ban a Jaguar Racinghez igazolt, majd 2005-től a Williamsnél versenyzett, 
mely csapattal megszerezte első dobogós helyezését. Karrierjének csúcspontját a Red 
Bull Racingnél érte el, ahol 2007 és 2013 közt kezdetben David Coulthard, majd Se-
bastian Vettel csapattársa volt, utóbbi nagy riválisnak is számított, ugyanis többször 
is előfordult, hogy miatta nem érhetett a célba. 2013-ban befejezte a Forma–1-et, és 

a World Endurance bajnokságban indult a Porsche 
Teammel; legnagyobb balesetét is ebben a sport-
ágban élte meg, amikor az első szezon közepén a 
versenyautója kettétört, de szerencsésen megúszta 
a történteket. A Forma–1-ben 13-szor indult az első 
rajtkockából, és 41-szer állt fel a dobogóra, amelyből 
kilenc alkalommal győztesként. A sporttevékenysé-
ge mellett számos jótékonysági rendezvényt szervez. 
Hosszú évek óta párkapcsolatban él, a nála 23 évvel 
idősebb menedzserével, Ann Neallel.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kitartásának köszönhetően remekül ala-
kulnak a dolgai. A sikerélmények energi-
ával töltik fel Önt, így most akár haloga-
tott ügyekbe is belekezdhet.

Ma képtelen felmérni a következménye-
ket, ezért csakis olyan feladatokkal fog-
lalkozzék, amelyek nem igényelnek ko-
molyabb szellemi megterhelést.

A mai napon elsősorban a személyes és 
hivatásbeli kapcsolatok kerülnek napi-
rendre. Mérlegelje a viszonyait, illetve 
zárja ki az érdekkapcsolatokat!

Energiái csökkenőben vannak, bármibe 
belekezd, a lelkesedése hamar alább-
hagy. Ne tervezzen fontos munkákat, 
maradjon a rutinfeladatoknál!

Feladatai során legyen óvatos, ugyanis 
a tevékenységei számos buktatót rejte-
nek magukban! Figyeljen a részletekre, 
és maradjon a realitás talaján!

Nehezen veszi fel a tempót, értetlenül áll 
a megoldásra váró feladatok előtt. Lehe-
tőleg kerülje el azon helyzeteket, ahol vé-
leményt kellene nyilvánítania!

Fordítson időt arra, hogy elmerüljön a 
gondolataiba, és rendszerezze az elmúlt 
időszak történéseit! Magánéletében 
több meglepetésre is számíthat.

Tartson ki az elvei mellett, mert kizárólag 
így érhetnek révbe a célkitűzései! Fejtse 
ki a társainak a véleményét, de kerülje a 
konfliktusos szituációkat!

A megszokott módszerek most nem hoz-
nak eredményt. Próbálja meg más szem-
szögből megközelíteni a problémákat, 
alkalmazzon új megoldásokat!

Váratlan akadályok várnak Önre, de tü-
relme és kitartása szinte határtalan. Ha-
ladjon lépésről lépésre, így hamarosan 
komoly sikereket könyvelhet el!

Több kreatív ötlet fogalmazódik meg Ön-
ben. Hogyha úgy érzi, társai nem tudnak 
lépést tartani Önnel, akkor induljon el 
egyedül a kitűzött céljai felé!

Ismét visszanyerte belső nyugalmát, így 
most érdemes azon kérdésekkel foglal-
kozni, melyeket a feszült kedélyállapota 
miatt már többször mellőzött.

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.

STÁDIUMOK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
21° / 27°

Kolozsvár
25° / 30°

Marosvásárhely
23° / 29°

Nagyvárad
25° / 30°

Sepsiszentgyörgy
23° / 28°

Szatmárnémeti
26° / 31°

Temesvár
27° / 32°

 » A Forma–1-ben 
13-szor indult az 
első rajtkockából, 
és 41-szer állt fel a 
dobogóra, amely-
ből kilencszer 
győztesként.

Szolgáltatás2019. augusztus 27.
kedd10

A 2019. augusztus 12–14. között megjelent keresztrejtvények megfejté-
sei: augusztus 12., hétfő: Hahó, megjött a Mikulás!; augusztus 13., kedd: Az 
egészség fontosabb; augusztus 14., szerda: ...én is azt várom.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. szep-
tember 8-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

augusztus
27/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A rendőrök az erdőben sétálnak. Talál-
nak két kézigránátot.
– Na, ezt bevisszük a kapitányságra – 
mondja az idősebb.
Visszafelé a fiatal társa lóbálja a kezé-
ben az egyik gránátot. A másik rászól:
– Vigyázz, Lajos! Ha sokat játszol vele, 
elejted és felrobban!
– Na és!? Legfeljebb az mondjuk oda-
bent, hogy ... (Poén a rejtvényben.)

Rendőrök

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.

SUDOKU
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