
Az első olimpiai játékokat az időszámításunk előtti 776-ban tartották, bár va-
lószínű, hogy már korábban is folytak sportversenyek, ezt követően általá-
ban négyévente rendezték meg. A két olimpia között eltelt időt olimpádnak 
nevezték, ami egy idő után időszámítási alap is lett. Az ókori olimpiák nép-
szerűsége csak folyamatosan emelkedett, az i. e. 5. és 6. században érte el 
tetőpontját. A játékokban a vallásnak is jelentős szerepe volt, áldozatokat 
mutattak be, és ünnepségeket celebráltak Zeusz (akinek óriási szobra Olüm-
piában állt) és az isteni hős, Olümpia mitikus királynak, Pelopsznak a tiszte-
letére. A játékokon szereplő sportágak, illetve a versenynapok száma válto-
zó volt. A tornák győzteseit nagy tisztelet övezte, valamint versekkel, szob-
rokkal magasztalták. A leghíresebb ókori olimpikon, a krotoni birkózó Milón 
volt, az egyetlen, aki hat olimpián is tudott győzedelmeskedni (ez az i. e. 6. 
században történt). Miután I. Theodosius római császár i. sz. 393-ban be-
tiltotta a pogány rendezvényeket, az olimpiai játékok is erre a sorsra kerül-
tek. A játékokat legközelebb 1503 év múlva elevenítették fel újra Athénben.

KALENDÁRIUM

Az ókori olimpiai játékok története

Június 18., csütörtök
Az évből 170 nap telt el, hátravan 
még 196.

Névnapok: Arnold, Levente
Egyéb névnapok: Arnót, Doloróza, 
Eliz, Leven du la, Márk, Márkus

Katolikus naptár: Szent Arnold, 
Levente, Doloróza
Református naptár: Arnold
Unitárius naptár: Arnold
Evangélikus naptár: Arnold, 
Levente
Zsidó naptár: Szíván hónap 
25. napja

Az Arnold férfi név a germán szárma-
zású Arnwald névből ered, elemeinek 
jelentése: uralkodó sas. Női párja: Ar-
nolda. Régi magyar változata: Arnót; 
német formája: Arno. Gross Arnold 
(1929–2015) magyar grafi kus volt, aki 
főként a részletekben gazdag rézkar-
caival vált népszerűvé. A tordai szü-
letésű művészt munkásságáért 1995-
ben Kossuth-díjjal méltatták.
A Levente régi magyar férfi név, mely 
a lenni igét hordozza magában. Ár-
pád fejedelem legidősebb fi a viselte 
ezt a nevet. A levente (katona) közszó-
nak nincs köze a névhez, ugyanis az 
későbbi keletkezésű.

Arnold Schwarzenegger
Az Aranyglóbusz díjas, osztrák szár-
mazású amerikai fi lmszínész, tes-
tépítő és politikus a Graz mel-
letti Thalban született 1947. 
július 30-án. Rendőrtiszt 
apja hatására fi atalon 
több sportot kipróbált: 
súlyemeléssel kezdte, 
majd futballozni járt, 
később testépítéssel 
foglalkozott. 1965 és 
1980 között hétszer 
nyerte el a Mr. Olympia, 
és hatszor a Mr. Universe 
címet. 1968-ban Ameriká -
ba vándorolt, egy évvel ké-
sőbb pedig megkapta első fi lm-
szerepét a Herkules New Yorkban 
című produkcióban. Néhány kisebb ala-
kítás után Aranyglóbusz díjat kapott a Maradj éhen! (1976) című drámában nyújtott 
teljesítményéért. A Conan-fi lmek ismertté tették őt, aztán 1984-ben a Terminátor című 
akciófi lm meghozta számára a hírnevet, amelynek a folytatásaiban is (Az ítélet napja, 

A gépek lázadása, Genisys és Sötét végzet) remekelt. 
Fontosabb fi lmjei közé sorolható még: a Ragadozó, 
Ikrek, Ovizsaru, Junior (melyért ismét Aranygló-
buszra jelölték), Két tűz között, Ítéletnap, Szupercel-
la és A feláldozhatók-széria. 1986 és 2017 közt Maria 
Shri ver újságírónő férje volt, akitől négy gyermeke 
született. 1997-ben Mildred Baenától világra jött ötö-
dik gyermeke. 2003-től 2011-ig a Republikánus Párt 
képviselőjeként Kalifornia államot kormányozta.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Legyen nyitott az újszerű dolgok befoga-
dására! Ezúttal könnyebb úton is elérhe-
ti a célját, amennyiben nem ragaszkodik 
görcsösen a módszereihez!

Pontosan tudja, hogy mit szeretne, még-
sem képes hatékonyan cselekedni. Ve-
gye komolyan a kötelességeit. Ne kockáz-
tassa karrierjét a látszat miatt!

Teljesítményben gazdag napra számít-
hat, ha kitart az elképzelései mellett. Zár-
jon ki minden negatív tényezőt, fordítson 
nagy figyelmet a részletekre!

Ne tegye kockára a személyes kapcsola-
tait azért, mert képtelen uralkodni önma-
gán! Részesítse előnyben a rutinmunká-
kat, és kerülje el a vitákat!

Néhány váratlan esemény teljesen fel-
borítja a terveit. Ha jobban odafigyel, és 
okosan beütemezi a mai napját, szinte 
mindenre talál majd megoldást.

Lehetőleg kerülje azokat a helyzeteket, 
ahol döntésre kényszerítik! Ha nem kap 
elég időt a megfontolásra, a dolgok ha-
mar rossz irányba fordulhatnak.

Bár sok akadályba ütközik, ne hagyja, 
hogy ez beárnyékolja a hangulatát! Őriz-
ze meg a nyugodtságát, és próbálja meg 
kézben tartani az irányítást!

Olyan ajánlatokat kaphat, amelyekre 
régóta vágyott. Becsvágya fokozott erő-
vel tör felszínre. Legyen körültekintő, és 
ne szalassza el az alkalmakat!

Nagy lendülettel vág bele a munkálatai-
ba, valósággal keresi a kihívásokat. He-
lyezze előtérbe a saját érdekeit, de vegye 
fontolóra a társai tanácsait is!

Maradjon következetes, de mindemel-
lett megértő és befogadó is! Ne csak egy 
adott problémára figyeljen, hanem tartsa 
szem előtt mások érdekeit is!

Ma kisebb félreértések dominálnak. Ma-
gánéletében hagyja figyelmen kívül a ne-
gatív hatásokat, a hivatásában pedig fi-
gyeljen oda az apró részletekre!

Fogadja higgadtan az Önre váró nehéz-
ségeket, és semmiképp ne engedje, 
hogy a türelmetlenség és a kapkodás ki-
zökkentse a nyugodt hangulatából!

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.

TRÜKK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
16° / 18°

Kolozsvár
18° / 22°

Marosvásárhely
18° / 22°

Nagyvárad
18° / 22°

Sepsiszentgyörgy
17° / 20°

Szatmárnémeti
20° / 22°

Temesvár
19° / 22°

 » A Maradj éhen! 
(1976) című drámá-
ban nyújtott kivá-
ló teljesítményéért 
Aranyglóbusz díj-
jal jutalmazták.

Szolgáltatás2020. június 18.
csütörtök10

Az orvos közli a pácienssel:
– Mózsi bácsi, minden egyes pohár pá-
linka, amit megiszik, egy héttel megrö-
vidíti az életét!
– Az nem lehet, doktor úr, mert akkor 
már tizenöt éve halott lennék.

Egy bolond egy autókormánnyal a ke-
zében beállít a benzinkúthoz, majd azt 
mondja a kutasnak:
– Benzint kérek, amennyi csak belefér!
– Nahát! Magának nincs ki a négy kereke!
– Tényleg? Akkor kérnék kerekeket is. 

VICC

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

június
18/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Móricka az apja irodájából telefonál 

a tanítójának:

– Halló! Móricka fiam beteg, ma nem 

tud iskolába menni!

– Ki van a telefonnál?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Telefon

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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