
Az első golffal kapcsolatos írásos feljegyzések 1457-ből származnak, amikor 
II. Jakab király és a skót parlament betiltotta a golfot, hogy a skótokat az íjá-
szat gyakorlására késztesse. A tilalmat később III. Jakab (1471-ben) és IV. Ja-
kab (1491-ben) is jóváhagyta. Nem sokkal ezután maga IV. Jakab is kipróbál-
ta a játékot, az udvari tanács pedig rendeletben szabta meg a golfütőkre vo-
natkozó szabályokat. A legelső ismert polgári golfozó a brit Robert Maule volt 
az 1500-as évek elején. A sport Franciaországba Stuart Mária révén jutott el, 
aki 1567-ben az első ismert női golfozóként űzte ezt a játékot. Az ütőkészí-
tők közül William Mayne vált elsőként ismertté 1603-ban, aki úgymond kirá-
lyi ütőkészítőként VI. Jakab számára kezdett golfütőket készíteni. 1735-ben 
megalakult a világ első golfklubja Royal Burgess Golf Society néven. Az első 
feljegyzett női tornát 1810-ben rendezték a skóciai Musselburghban. 1900-
ban és 1904-ben a golf szerepelt az nyári olimpiai játékokon. A huszadik szá-
zadra a játék tökéletesedett mind a felszerelést, mind a játékpályát illető-
en. Jelenleg a golfjátékosok számát világszerte közel ötvenmillióra becsülik.

KALENDÁRIUM

A golfozás története

Január 16., csütörtök
Az évből 16 nap telt el, hátravan 
még 350.

Névnap: Gusztáv
Egyéb névnapok: Benkő, Dániel, 
Gotfrid, Henrik, Hiláriusz, Honóriusz, 
Illés, Izidor, Sámuel, Stefánia, Szidor

Katolikus naptár: Gusztáv, Priscilla, 
Stefánia
Református naptár: Gusztáv
Unitárius naptár: Gusztáv
Evangélikus naptár: Gusztáv, 
Stefánia
Zsidó naptár: Tévét hónap 19. napja

A Gusztáv skandináv eredetű férfi -
név, elemeinek jelentése: a gótok tá-
masza. Sebes Gusztáv (1906–1986) 
magyar labdarúgó, illetve edző volt, 
az Aranycsapat egykori szövetségi 
kapitánya, aki 1953-ban beírta nevét 
a sporttörténelembe: az általa veze-
tett válogatott Londonban legyőzte 
6:3-ra az addig a verhetetlennek hitt 
angolokat. Mindemellett irányításá-
val a magyar nemzeti együttes 1952-
ben olimpiai bajnok lett Helsinkiben, 
az 1954-es svájci világbajnokságon 
pedig ezüstérmet szerzett. 1954-ben 
egyik alapító tagja volt az Európai 
Labdarúgó-szövetségnek (UEFA).

Hegyi Barbara
A Jászai Mari-díjas színművésznő 
Budapesten jött világra 1966. ja-
nuár 16-án. Tizenhárom éve-
sen állt először kamerák 
elé az Útközben című
drámában. Az érettsé-
git követően felvételi-
zett a színművészeti
főiskolára, de fátyo-
los hangja miatt el-
utasították. Egy évvel 
később felvették, és 
1989-ben lediplomá-
zott, majd a József Atti-
la Színház tagja lett. 1992-
ben Los Angelesben a Lee 
Strasberg színiiskolában tanult, 
ahol korábban hollywoodi híressé-
gek is gyakoroltak. 1996-ban a Vígszínház-
hoz szerződött, és azóta is ott játszik. Első fi lmbeli alakítását a Hány az óra, Vekker 
úr? (1984) című szatírában nyújtotta. A 90-es években tévéfi lmekben bukkant fel, a 
2000-es évektől főleg a színpadi szerepekre helyezte a hangsúlyt. Jellegzetes hang-

ja miatt gyakori vendége a szinkronstúdióknak, így 
például a Dallasban ő volt April, a Született felesé-
gekben pedig Susan. Emellett éveken át a Kisváros 
és Életképek című sorozatok állandó szereplőjeként 
működött. Munkásságát Jászai Mari-díjjal (2000) és 
a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével 
(2005) méltányolták. 1994 és 2000 között Balikó Ta-
más színházigazgató felesége volt, akitől 1998-ban 
lánya született. 2003-től Zorán zenésszel él együtt.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

A hosszú távú szakmai terveihez és 
pénzügyi tárgyalásaihoz most kedvező 
légkört teremtenek a csillagok. Fontos ál-
lomás következik a karrierjében.

Vegye át a vezető szerepet még akkor is, 
hogyha első pillanatban úgy véli, túlsá-
gosan nagy felelősséggel jár, és a képes-
ségei sem adottak ehhez!

Kezdeményezései a helyes útra kerül-
nek. Diplomáciai képességével és a gyors 
helyzetfelismerésével remekül feltalálja 
magát minden helyzetben.

Óvakodjék a nézeteltérésektől, ugyanis a 
viták csak elterelnék a figyelmét a fontos 
kérdésekről! Ha tanácsokért fordulnak 
Önhöz, legyen készséges!

Bár a tettrekészsége a csúcson van, el-
hamarkodott lépéseket tesz, illetve kap-
kodásba kezd. Törekedjék az észszerű 
módszerekre, ne kockáztasson!

Kilátástalan helyzetbe kerül. Amennyi-
ben bízik a tudásában és tapasztalatá-
ban, szinte minden kérdésre megtalálja 
a helyes megoldást!

Komoly változások történnek Ön körül, 
ezért igyekezzék alkalmazkodni a kiala-
kult állapotokhoz! Arra is ügyeljen, hogy 
ne szegje meg az ígéreteit!

Őrizze meg önbizalmát, mert csak így 
lesz képes túllépni a buktatókon! Rang-
sorolja újra a tervezett teendőit, a kevés-
bé fontosokat halassza el!

Csupán a saját erejében bízhat, segít-
ségre nem számíthat. Túl sok munkát ne 
vállaljon! Maradjon optimista, és válasz-
sza az egyszerű megoldásokat!

Úgy érzi, hogy mélypontra érkezett, és 
semmivel sem halad előre. Tekintse ezen 
szituációt próbának, amely megmutatja, 
mennyire fontosak a tervei!

Engedjen szabad teret a kreativitásának 
és fantáziájának! Munkái során vesse el 
a megszokott munkamódszereket, és al-
kalmazzon újításokat!

Legyen körültekintő, vegye észre az Ön 
elé kerülő előnyös körülményeket, és fi-
gyeljen oda minden részletre! Lehetőleg 
ne keveredjék szócsatákba!

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.

MEGOLDÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–2° / 7°

Kolozsvár
–3° / 6°

Marosvásárhely
1° / 7°

Nagyvárad
–1° / 7°

Sepsiszentgyörgy
–1° / 8°

Szatmárnémeti
–2° / 6°

Temesvár
–1° / 8°

 » Munkásságát 
Jászai Mari-díjjal 
és a Magyar Köz-
társasági Érdem-
rend lovagkereszt-
jével méltányolták.

Szolgáltatás2020. január 16.
csütörtök10

Két italbarát beszélget:
– Na és hogy van a feleséged?
– Jól van, de sokszor úgy járkál a lakás-
ban, mint ahogy megszületett.
– Ezt hogy érted? Anyaszült meztelenül?
– Dehogy! Ordítozva.

A kezdő színész mondja az apjának:
– Képzeld, apa, megkaptam életem első 
szerepét. Egy férfi t játszom, aki harminc 
éve házas.
– Kitartás, fi am! Idővel lesz olyan szere-
ped is, ahol majd szóhoz juthatsz.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. január 
26-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

január
16/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Jean, maga a tökéletes inas. Már har-
minc éve minden este pontban hatkor 
felhozza a teámat az emeleti szobámba, 
és soha egy cseppet sem löttyintett ki. 
Árulja el, hogyan képes ezt megcsinálni?
– Ó, uram, nagyon egyszerűen. A lépcső 
alján felszívom a pofazacskómba, majd 
amikor az emeletre érek, ... (Poén a rejt-
vényben.)

Egyszerű módszer

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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