
A világkiállítások eredete az országos kiállítások francia hagyományaira nyú-
lik vissza, amelyek közül a legnagyobb az 1844-ben Párizsban rendezett fran-
cia ipari kiállítás volt. Az eseményt követően az európai kontinensen sok ha-
sonló országos kiállítást szerveztek, nem sokkal ezután pedig Londonban 
megvalósult a legelső valódi nemzetközi vásár. A 19. század második felétől 
kezdődően egészen az 1930-as évek végéig a világkiállítások központjában 
elsősorban a kereskedelem állt, és a technológiai fejlesztések bemutatásáról 
váltak híressé. Ezen időszak legfontosabb állomásai közé sorolható, illetve 
mérföldköveinek tekinthető: az 1851-es londoni, az 1893-as chicagói, az 1889-
es és 1900-as párizsi és az 1904-es St. Louis-i kiállítás. Az 1940-es évektől fog-
va a legtöbb expón mindig egy adott kulturális jelentőségű témát helyeztek 
középpontba. A mai kiállítások jellegzetesen az új találmányokat mutatják 
be, tematikusan segítik a kulturális cserét, és reklámlehetőséget jelentenek 
egy városnak, térségnek és nemzetnek. A nemzetközi kiállítások hivatalának 
nyilvántartása szerint 1851-tól napjainkig hetven hivatalos expót szerveztek.

KALENDÁRIUM

A világkiállítások története

Július 14., kedd
Az évből 196 nap telt el, hátravan 
még 170.

Névnapok: Örs, Stella
Egyéb névnapok: Emánuel, Esztel-
la, Ferenc, Henrik, Herkules, Jusztusz, 
Ladomér, Örsi, Vladimír, Zalán

Katolikus naptár: Lelliszi Szent 
Kamill, Örs, Stella
Református naptár: Örs
Unitárius naptár: Örs
Evangélikus naptár: Örs, Stella
Zsidó naptár: Tammúz hónap 
22. napja

Az Örs török származású, régi ma-
gyar férfi név, amely Anonymus kirá-
lyi krónikás Gesta Hungarorum (Ma-
gyarok tettei) című művében jelent 
meg legelőször, jelentése: hős férfi . 
A név Kézai Simon középkori törté-
netíró írásaiban és Kálti Márk Képes 
krónikájában is szerepel az úgyneve-
zett hét kapitány egyikeként.
A Stella latin eredetű női név, jelen-
tése: csillag. Rokon nevek: Eszter, 
Esztella. Estelle Getty (1923–2008) 
amerikai fi lmszínésznő volt, akit az 
Öreglányok című sorozatban nyújtott 
alakításáért háromszor jelöltek Arany-
glóbusz díjra (ebből egyet elnyert).

Matthew Fox
Az Aranyglóbusz díjra jelölt amerikai 
fi lmszínész 1966. július 14-én szü-
letett a pennsylvaniai Abing-
ton Townshipben. Gyerek-
ként a szüleivel Wyoming-
ba költözött, ahol egy 
farmon szarvasmarhá-
kat és lovakat tenyész-
tettek, valamint árpát 
termesztettek sörké-
szítéshez. Itt kezdte 
el a tanulmányait, az-
tán futballösztöndíjat 
kapott a Columbia Egye-
temen, ahol később köz-
gazdász diplomát szerzett. 
Pályája férfi modellként indult, 
majd több reklámfi lmben is szere-
pelt. Ezután New Yorkba utazott, hogy 
színészetet tanuljon. Képernyőn 1992-ben debütált a Szárnyak című fi lmsorozatban. 
A következő években felbukkant A barátom a halálom (1993) és az Álarcok (1999) 
című tévéfi lmekben, valamint állandó szereplője lett a Gyermekkollégium (1992), 
Ötösfogat (1994 és 2000 között) és A hetedik érzék (2002) című sorozatoknak. Karri-
erje 2004-ben ért a csúcsra, amikor főszerepet kapott a Lost: Eltűntek című kaland-

sorozatban, alakításáért pedig Aranyglóbusz és Em-
my-díjra jelölték; a 2004 és 2010 közt forgatott nagy 
sikerű széria 116 epizódjában játszott. 2008-ban 
látható volt a Nyolc tanú és Speed Racer: Totál tur-
bó című produkciókban, ezután viszont csupán öt 
fi lmben vállalt szerepet.: A háború császára ( 2012), 
Parajumper (2012), Z világháború (2013), A kihalás 
szélén (2015), Csontok és skalpok (2015). 1992 óta 
Margherita Ronchi olasz származású modell férje, 
akitől két gyermeke (Kyle Allison, Byron) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Az elmúlt időszak megviselte Önt fizika-
ilag és lelkileg egyaránt, ezért most ne 
várjon nagy teljesítményt magától. Csak 
a rutinmunkákra koncentráljon!

Gondmentes napra készülhet, minden 
a célkitűzése szerint alakul. Csupán az 
anyagi kérdéseket kell kézben tartania, 
a többi szinte magától elsimul.

Bár az aktuális körülmények ma gyors 
munkavégzést követelnek, próbáljon 
meg időnként visszavenni a tempóból! 
Legyen mindenben megfontolt!

Habár minden jel arra mutatott, hogy 
elszámította magát, az ügyei kedvező 
irányt vesznek. Lépjen a tettek mezejére, 
használja ki ezt a helyzetet!

Mai teljesítményei elsősorban az időzíté-
sen fognak múlni. Szervezze meg okosan 
a munkáját, gondolja át, kiket lenne ér-
demes bevonni a terveibe!

Komoly megpróbáltatások várnak Önre, 
kísértéseknek lesz kitéve. Ha nem műkö-
dik az önuralma, könnyen negatív kime-
netelű dolgokba keveredhet.

A sok megoldatlan tennivaló most kap-
kodásra ösztönzi Önt. Rangsorolja a kö-
telezettségeit, csak azokkal foglalkoz-
zék, melyek nem tűrnek halasztást!

Ma olyan körülményekkel szembesül, 
amelyek új perspektívákat nyithatnak 
meg Ön előtt. Járjon nyitott szemmel, és 
használjon ki minden lehetőséget!

Le kell küzdenie a kétségeit ahhoz, hogy 
komoly eredményeket tudjon elérni. Hall-
gasson az ösztöneire, semmiképp ne bíz-
za a sorsát másokra!

A mai napon fontos események veszik 
kezdetét. Amennyiben képes lesz lendü-
letben tartani a dolgokat, előrelépésre 
számíthat a tevékenységében.

Munkahelyén, illetve magánéletében 
egyaránt válaszútra kerül. Lehetőleg ne 
hozzon elhamarkodott döntéseket, in-
kább hallgasson a józan eszére!

Számos kreatív ötlet fogalmazódik meg 
Önben. Ha úgy érzi, társai nem tudnak 
lépést tartani Önnel, akkor induljon el 
egyedül a kitűzött céljai felé!

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.

JÁTSZMA  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
14° / 19°

Kolozsvár
17° / 21°

Marosvásárhely
17° / 21°

Nagyvárad
19° / 22°

Sepsiszentgyörgy
15° / 20°

Szatmárnémeti
18° / 21°

Temesvár
21° / 24°

 » Karrierje 2004-
ben ért a csúcsra, 
amikor a Lost: El-
tűntek című soro-
zatban nyújtott ala-
kításáért Aranygló-
busz díjra jelölték.
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A június 29. – július 2. közt megjelent keresztrejtvények megfejtései: június 29., 
hétfő: …nem jöttek volna a tyúkok; június 30., kedd: …mint az új padlószőnyeg; jú-
lius 1., szerda: …lapátolja a szenet; július 2., csütörtök: …én vittem körbe a perselyt.

MEGFEJTÉSEK

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

július
14/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az öreg székely utazik a vonaton. A fül-
kéjében egy úriember ül vele szemben. 
Nézik egymást fürkészőleg, aztán az 
öreg, megunva a hallgatást, megkérdi 
az úriembertől:
– Az úr nem Keresztes Ádám Dicsőszent-
mártonból?
– Nem – jött a kurta válasz.
– Mindjárt gondoltam, mert ... (Poén a 
rejtvényben.)

Vonaton

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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