
A Sanremói Dalfesztivál (eredeti nevén: Festival della canzone italiana di Sa-
nremo) Olaszország leghíresebb zenei fesztiválja, melyet 1951 óta minden év 
februárjában rendeznek meg a Monaco közelében fekvő Sanremóban. 1951 és 
1976 között az esemény helyszínéül a sanremói Kaszinó szolgált, 1977-től má-
ig a Teatro Ariston ad otthont a fesztiválnak. Kezdetben olasz dalfesztiválnak 
nevezték, és csak rádión sugározták, jelenlegi megnevezését 1955-ben kap-
ta, amikor az olasz közszolgálati televízió (Rai) is bekapcsolódott a közvetíté-
sekbe. A versenyjellegű zenefesztivál öt napon keresztül zajlik, és két kategó-
riában (bajnokok / új felfedezett) osztanak ki díjakat. Az eseményen kizárólag 
olasz előadók vesznek részt, azonban a duettekben külföldi énekes is fellép-
het, így az évek során olyan zenészek is színpadra léptek, mint Petula Clark, 
Louis Armstrong, Stevie Wonder vagy Ray Charles. A győztesek sorában volt 
többek között Adriano Celentano, Al Bano & Romina Power, Ricchi e Poveri, To-
to Cutugno, Andrea Bocelli, Laura Pausini és Eros Ramazzotti. A 2008-as idény-
ben a gálaestéknek magyar műsorvezetője volt, Osvárt Andrea személyében.

KALENDÁRIUM

A Sanremói Dalfesztivál története

Február 5., szerda
Az évből 36 nap telt el, hátravan 
még 330.

Névnapok: Ágota, Ingrid
Egyéb névnapok: Adelaida, Adél, 
Agáta, Eta, Etelka, Heidi, Kolos, Léda

Katolikus naptár: Szent Ágota, 
Szent Etelka, Ingrid
Református naptár: Ágota
Unitárius naptár: Ágota
Evangélikus naptár: Ágota, 
Ingrid
Zsidó naptár: Svát hónap 
10. napja

Az Ágota a görög eredetű Agáta régi 
magyar alakformája, jelentése: a jó.
Kristóf Ágota (1935–2011) magyar
származású svájci író volt, aki 1956-
ban Neuchâtelben telepedett le. Kez-
detben hangjátékokat és színdara-
bokat, majd elbeszélő műveket írt 
francia nyelven. Munkáit több mint 
negyven nyelvre fordították le, drá-
mái közül pedig többet színre vittek. 
1986-ban megjelent Le Grand Cahier 
(A nagy füzet) című regényét 2013-ban 
fi lmre adaptálták. Munkásságát 2011-
ben Kossuth-díjjal méltányolták.
Az Ingrid északi germán eredetű női 
név, jelentése: szép istennő.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Nehezen találja azt az utat, mellyel elke-
rülhetné az esetleges akadályokat. Köze-
lítse meg a problémát más szemszögből, 
csak így juthat eredményre!

Habár gondtalanul kezdődik a napja, 
egy adott ponton váratlan akadályba 
botlik. Ha nem találja a kiutat, forduljon 
a kollégáihoz, most segítőkre talál!

Túlságosan sok irányba kötelezte el ma-
gát, így nem tud mindennek eleget tenni. 
Őrizze meg a higgadtságát, és mielőbb 
rangsorolja a tennivalóit!

Lehetősége adódik arra, hogy hasznos, 
illetve érdekfeszítő beszélgetések része-
se legyen. Ma alkalma lesz régebbi félre-
értések tisztázására is.

Az utóbbi időben elhanyagolta a magán-
életét, így ha teheti, kissé szorítsa háttér-
be a munkáját, és fordítson több figyel-
met a személyes kapcsolataira!

A mai nap főleg a függőben lévő kérdé-
seknek kedvez. Figyeljen az anyagi ügye-
ire, és ne legyen túlzottan nagylelkű! For-
dítson több időt a viszonyaira!

Maradjon kitartó, ne hátráljon meg a ne-
hézségek felmerülésekor! Uralkodó boly-
gója a mai napon szinte mindenben tá-
mogatja Önt. Merjen kockáztatni!

Bár nehezen indul a napja, eredmények-
ben gazdag pillanatokra készülhet. Ka-
matoztassa a képességeit, de maradjon 
következetes a cselekvéseiben!

Hagyja szabadjára a képzelőerejét, en-
gedjen szabad utat a kreativitásnak! Ne 
akadjon fenn a részleteken, és mindig az 
aktuális munkákra figyeljen!

Próbálja meg elintézni a kényes problé-
máit, ugyanis most elfogadásra talál a 
környezete részéről! A fontosabb dönté-
seit, ha lehet, halassza máskorra!

Hivatásában megterhelő napra készül-
het. A hatékonyság érdekében jól fon-
tolja meg a lépéseit, és szervezzen maga 
köré megbízható segítőket!

Lassabban halad a tevékenységével, 
mint ahogy azt tervezte. Ne kezdjen kap-
kodásba, inkább hallgasson a megérzé-
seire, vagy kérjen támogatást!

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.

MENNYEI CSÍNY  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–3° / 2°

Kolozsvár
–1° / 2°

Marosvásárhely
–1° / 2°

Nagyvárad
–2° / 2°

Sepsiszentgyörgy
–1° / 1°

Szatmárnémeti
0° / 3°

Temesvár
1° / 6°

Szolgáltatás2020. február 5.
szerda10

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

Cím:

A késő esti órákban két rendőr egy kocs-
mához érkezik, ahol épp verekedés zajlik. 
Az egyikük azt mondja a másiknak:
– Te maradj idekinn, és számolj, én meg 
hajigálom ki őket.
Kirepül az első. A kint maradt rendőr el-
kezd számolni: egy. Ekkor megszólal egy 
hang a sötétben: 
– ... (Poén a rejtvényben.)

Számolj!

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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Mélyhűtött igazság

A jellegzetes balkáni „szellemiségnek” újfent sikerült olyan bő-
dületet felmutatnia, amivel nem csupán az ötletgazdákat és a 
gyakorlatba ültetőket, de az egész országot röhejessé tette: az 
igazságszolgáltatás „nagyjai” befagyasztották a jogszolgáltató 
tevékenységet az önmaguknak jogtalanul kreált, egekbe szökke-
nő összegű nyugdíjak megvonásáról szóló törvénytervezet miatt. 
Nem elég, hogy lekezelően semmibe vették azoknak a vélemé-
nyét, akik nagyon jól emlékeznek a nem is olyan rég, a szocdem-
uralom alatt bűvészeket meghazudtoló szemfényvesztéssel 
kiügyeskedett törvénymódosításokra, az ezek miatti hazai és 
külföldi felháborodásokra, de saját tudatlanságukat is büszkén 
bizonygatták, amikor közülük nem egy azt hangoztatta, hogy „el-
nyert joguktól” akarják őket megfosztani. Nem hiszem, hogy vol-
na a világon még egy olyan magát jogállamnak tartó ország, ahol 
egy bíró befagyasztja a döntésre váró ügyeket, az utcára vonul, és 
elnyert jogának titulálja egy kollégája kézen-közön összemutyi-
zott törvénykorrekcióit, amelyek nyomán nemcsak jóval idő előtt 
vonulhatnak nyugalomba, de orcátlanul magas összegeket vág-
hatnak zsebre ezek után. A mélyhűtött igazság országában a fenti 
cirkusznak a csúcsa volt, amikor a törvényszéki írnokok is beso-
roztak a sztrájkolók közé, megelőzendő, nehogy bárki is merje az 
ő csodanyugdíjukat megnyirbálni, mert annak a lakosság láthatja 
majd kárát. Egyébként sem ismerheti senki, csupán a szakma-
beliek, milyen nehéz munkakörülmények közt kényszerülnek 
dolgozni. Ha a törvényszéken való üldögélés olyan borzasztóan 
nehéz, akkor próbálkozhatnának szénbányában, kőfejtőben, ma-
gas építkezéseken, ott tudtommal nem kötelező minden betűnek 
és a helyesírásnak az ismerete, hisz valószínűleg erre gondoltak, 
amikor a körülményekről panaszkodtak. Amíg sztrájkoltak, rövid-
re zárva a folyamatot, a képviselők megszavazták a különleges 
nyugdíjak megvonását, bár ez az igenlés önmagában még sem-
miképp sem kőbe vésett, hisz jönnek a fellebbezések, az érdem-
telenül felmentett, elmismásolt büntetésű nagykutyák hálából 
tett intézkedései és itteni szokások szerint, a nagy közhírré tevés 
után majd minden elfelejtődik. Az igazságot kifagyasztják, a már 
nyugdíjas jogtudorok tovább kapják a szintén magas fi zetésük-
höz csapott hatalmas összegeket, a pályakezdőket meg titok-
ban megnyugtatják, úgy biztatva őket, hogy jön még kutyára dér!
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