
A modern cirkusz első formája 1769-ben jelent meg Londonban a brit Philip Ast-
ley kezdeményezésére, aki lovaglóiskolájában olyan gyakorlatokat és akrobati-
kus mutatványokat mutatott be, amelyeket erőművészek és kötéltáncosok vé-
geztek. Néhány évvel később ezt a helyet széksorokkal körülvett arénává változ-
tatták, majd elnevezték Astley Royal Amphiteator of Artsnak. Franciaországban 
a császárság bukása után több leszerelt lovas katona vett részt ilyen bemutató-
kon, aztán az olasz Antonio Franconi 1783-ban megnyitotta az olimpiai cirkuszt. 
Az Amerikai Egyesült Államokban a legelső effajta szórakoztatóhely 1778-ban 
létesült Philadelphiában, később pedig a legendás Buffalo Bill lovaglóművész 
Barnum cirkusza hódította meg a világot. A 19. század során óriássátrakban 
fellépő vándorcirkuszok jöttek létre. Ezután cirkuszdinasztiák alakultak ki; az 
alapítók közül a legismertebbek: a német Carl Hagenbeck, az osztrák Louis 
Knie, az orosz Vlagyimir Durov, a belga Frimin Bouglione, valamint a brit James 
Chipperfield. A leghíresebb magyar bohóc-artista család az Eötvös-dinasztia
volt. Budapesten az első állandó cirkuszt Barocaldi olasz artista hozta létre.

KALENDÁRIUM

A cirkuszok története

Március 10., kedd
Az évből 70 nap telt el, hátravan 
még 296.

Névnap: Ildikó
Egyéb névnapok: Anasztáz, Anasz-
tázia, Ede, Emánuel, Emil, Etele, 
Ipoly, Káin, Kamilla, Kolos, Kolozs, 
Teofi l, Valér

Katolikus naptár: Szent Emil, 
Gusztáv, Ildikó
Református naptár: Ildikó
Unitárius naptár: Ildikó, Elemér
Evangélikus naptár: Ildikó
Zsidó naptár: Ádár hónap 13. napja

Az Ildikó germán eredetű női név, 
Attila hun uralkodó második felesége 
is ezt a nevet viselte, amely a Krimhil-
da rövidített becézése. A név rövidü-
lése a Hilda. Enyedi Ildikó elismert 
magyar fi lmrendező, aki Az én XX. 
századom című alkotásával elnyer-
te a legjobb első fi lmnek járó Arany 
Kamerát az 1989-es Cannes-i Nemzet-
közi Filmfesztiválon. 2017-ben az álta-
la rendezett Testről és lélekről című 
fi lm elnyerte a Berlini Nemzetközi 
Filmfesztivál fődíját, az Arany Med-
vét. A mozgókép területén kifejtett 
kiemelkedő teljesítményéért 1991-ben 
Balázs Béla-díjjal jutalmazták.

Carrie Underwood
A hétszeres Grammy-díjas amerikai
énekesnő az oklahomai Musko-
gee-ben született 1983. már-
cius 10-én. Apja marhate-
nyésztő farmerként gaz-
dálkodott, édesanyja 
pedig tanítónőként 
dolgozott a helyi ál-
talános iskolában. 
Tanulmányait szü-
lővárosában kezdte, 
és már tizenéves korá-
ban többen felfi gyeltek 
a rendkívüli hangjára. 
Később újságírásra jelent-
kezett a Northeastern State 
egyetemre, emellett időnként 
szerepelt egy zeneshow-ban. 2005-
ben benevezett az American Idol tehetség-
kutató műsorba, amit megnyert. Nem sokkal ezután leszerződött az Arista Records 
kiadóval, és megjelent első albuma (Some Hearts), amely hatalmas sikert aratott: 
több mint 17 millió példányban kelt el világszerte, és a korong első kislemeze (Insi-
de Your Heaven) a Billboard Hot 100 első helyén debütált. Második (Carnival Ride, 
2007), illetve harmadik (Play On, 2009) albuma szintén kasszasiker lett. 2007 és 2010 

között öt Grammy-díjjal jutalmazták a legjobb új 
előadónő kategóriában, valamint a Jesus, Take the 
Wheel, Before He Cheats, Last Name, I Told You So 
című dalokért. A következő években kiadott nagyle-
mezekből (Blown Away, 2012, Storyteller, 2015, Cry 
Pretty, 2018) csupán néhány milliót adtak el, ennek 
ellenére a Blown Away és Something in the Water 
című dalok újabb két Grammyt hoztak a count-
ryénekesnőnek. 2010 óta Mike Fisher hokijátékos 
hitvese, házasságukból két fi uk született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kiválóak a megérzései, ezért használja ki 
a képzelőerejét, és cselekedjék az elkép-
zelései szerint! Maradjon határozott, ve-
gye kezébe az irányítást!

Többször próbára teszik a türelmét, de 
Ön tökéletesen helyt áll minden helyzet-
ben. Az események fényében sok tapasz-
talattal lesz gazdagabb.

Ezúttal túlságosan könnyelmű, emiatt 
nem látja át az összefüggéseket, és a kö-
vetkezményekkel sem képes számolni. 
Fontos döntéseket ne hozzon!

Arra törekedjék, hogy az apró esemé-
nyek megbontsák a monotóniát! Vigyen 
több fantáziát, illetve ötletességet a kis-
sé egyhangúvá vált életébe!

Egy váratlan esemény következtében 
több tevékenysége stagnálni kezd. Talál-
jon ki új módszereket, közelítse meg más 
szemszögből a kérdéseket!

Tapasztalatainak köszönhetően számos 
problémát megold. Legyen segítőkész a 
kollégáival, és ha idejéből kitelik, lehető-
leg senkit se utasítson vissza!

Ma hiába várja másoktól a segítséget, 
Önnek kell keresnie megoldásokat. Bár-
milyen szituációba kerül, mindig marad-
jon türelmes és következetes!

Rendkívül nyitott, képes befogadni olyan 
nézeteket is, amelyek kissé távol állnak 
az Ön szemléletétől. Szenteljen időt a 
személyes ügyintézéseire is!

Változásra vágyik, új alapokra helyezné 
az életét. Vegye számításba a lehetősége-
it, döntéseket azonban csak alapos meg-
fontolás után hozzon!

Engedje el a nyomasztó gondolatokat, és 
végezze egyszerű módszerekkel az aktu-
ális megbízatásait! Szükség esetén fo-
gadja el a felkínált segítséget!

Ne pazarolja az energiáit elérhetetlennek 
tűnő célokra! Ha eredményesen szeretne 
zárni a napot, engedje át a vezető szere-
pet a munkatársainak!

Bár most szellemileg és fizikailag nincs 
a legjobb formában, szinte minden lehe-
tőség adott lesz, hogy könnyen el tudja 
végezni a napi tevékenységeit.

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.

LOBBI  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
6° / 10°

Kolozsvár
6° / 10°

Marosvásárhely
7° / 10°

Nagyvárad
5° / 1 1°

Sepsiszentgyörgy
5° / 9°

Szatmárnémeti
7° / 12°

Temesvár
5° / 12°

 » Eddigi karrierje 
során 312 alkalom-
mal jelölték külön-
böző zenei díjra, 
amelyből 176-ot 
elnyert (ebből hét 
Grammy-díjat).

Szolgáltatás2020. március 10.
kedd10

A február 24–27. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: február 24., 
hétfő: A gerendát otthagytuk!; február 25., kedd: Hogy nehogy matt legyen; febru-
ár 26., szerda: Hidd el, én is!; február 27., csütörtök: ...sajnos egyikük nem használ.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. már-
cius 22-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A bolondokháza előtt föl-alá járkál egy 
gépkocsiajtóval a hátán az egyik ápolt. 
Valaki megkérdezi:
– Maga megőrült? Minek cipeli ebben 
az ijesztő kánikulában a hátán azt az 
ajtót?
– Jó ez melegben is...  (Poén a rejt-
vényben.)

Minek cipeli?

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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