
Bernie Ecclestone, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöke Forma–1-es 
versenyt szándékozott rendezni a vasfüggöny (szovjet érdekszférába került or-
szág) mögött. Kezdetben Kína, Szovjetunió, illetve Jugoszlávia volt kiszemel-
ve, aztán Magyarországra esett a választás. Eredetileg már 1983-ban szóba ke-
rült egy magyarországi futam megrendezése, de végül 1985 szeptemberében, a 
szerződés megkötésekor eldőlt, hogy új pályát építenek a Budapest melletti Mo-
gyoródon, amelynek a tervezését az aszfaltútépítő vállalat mérnökei végezték. 
A pályát 1985. október 1-jén kezdték el építeni, és rekordidő (nyolc hónap) alatt 
készült el. Hivatalosan 1986. március 24-én nyitották meg a Drapál János-em-
lékversennyel. Az első Forma–1-versenyt 1986. augusztus 10-én rendezték, me-
lyen közel kétszázezer néző volt jelen; a futamot a brazil Nelson Piquet nyerte. 
A Hungaroringet ezután kétszer építették át: először 1989-ben (egy kisebb ka-
nyarmódosítás), majd 2003-ban, amikor a célegyenes utáni 1-es és a 13-as ka-
nyart lejjebb tették. Az átépítések miatt a pálya hosszúsága eleinte 4014 méter-
ről 3975 méterre csökkent, de később elérte mostani hosszúságát (4381 méter).
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A Valter germán eredetű férfi név, 
elemeinek jelentése: uralkodó sereg. 
Walter Benjamin (1892–1940) zsidó 
származású német fi lozófus, iroda-
lomkritikus, szociológus és esszéista 
volt, a 20. század egyik legnagyobb 
hatású művészetteoretikusa. Nem 
sokkal a halála előtt megírta önélet-
rajzát Berlini gyermekévek címmel.
A Kármen spanyol gyökerű női név, 
amely a szentföldi Kármel-hegy Bol-
dogasszonyára, azaz Szűz Máriára ve-
zethető vissza. A nevet többek kö-
zött Georges Bizet 1845-ben kom-
ponált Carmen című operájának fő-
szereplője viselte.

Sebestyén Balázs
A népszerű műsorvezető Budapesten 
született 1977. július 18-án. Gye-
rekkorában éveken át a Vasas 
színeiben birkózott. Mivel 
sportoló akart lenni, egy 
szlovák nyelvű, sport-
tagozattal rendelkező
gimnáziumban érett-
ségizett, noha a csa-
ládjának semmilyen 
szlovák kapcsolata 
nincs. Tanulmányait 
a Szegedi Tudomány-
egyetemen folytatta, az-
tán angol kommunikáció 
szakon bölcsészdiplomát 
szerzett. Húszévesen egy isme-
rőse javaslatára jelentkezett a Z+ 
tévé műsorvezető-válogatására, ahol 
felvették. Pályája a Megálló című kívánságműsorral indult. Ezt követte a Balázs 
Show, Sztárbox, Kísértés, a nagy sikerű Kész átverés, Pókerarc, illetve Való Világ 
(2010 és 2012 között). Ezt követően főleg szórakoztató vetélkedők házigazdájaként te-

vékenykedett, ilyen volt A széf, Kalandra fal!, 1 perc 
és nyersz!, Négyen négy ellen, A kód, Gyertek át! és 
A fal. Emellett zenés műsorokat is vezetett, például 
a X-Faktor, Hungary’s Got Talent, valamint zsűritag 
volt az Álarcos énekes show-ban. A stúdióműso-
rokon kívül 2008-ban és 2014-ben Vadon Jánossal 
közösen ő vezette a Celeb vagyok, ments ki innen! 
című valóságshow-t. Karrierje során négy Story Öt-
csillag-díjat kapott. 2009 óta Horváth Viktória rádiós 
szerkesztő férje, akitől két fi a (Benett, Noel) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Felszínre kerülnek a rejtett képességei, 
amelyek kihasználatlanul lapultak Ön-
ben. Ezúttal még önmagát is meglepi az-
zal, hogy miket képes elérni.

Komoly buktatók rejtőznek a mai tevé-
kenységei mögött. Mielőtt bármilyen dön-
tést hoz, hallgassa meg kollégái javasla-
tait, majd alaposan mérlegeljen!

Számos akadállyal kell megküzdenie, 
így lassabban halad a feladataival, mint 
ahogyan azt szeretné. Ne veszítse el a tü-
relmét, maradjon kitartó!

Nézeteltérésekbe bonyolódik. Ne enged-
je, hogy a kialakult helyzet elrontsa a mai 
napját! Maradjon nyugodt, és próbálja 
megtartani a tárgyilagosságát!

Lezártnak hitt gondok kerülnek újból elő-
térbe. Bárhogyan is alakulnak a dolgok, 
viselkedjék tárgyilagosan, legyen nyitott 
az észszerű megoldásokra!

Megpróbáltatásokban lesz része, ezért 
szüksége lesz a rátermettségére. Azon-
ban bárhogyan is cselekszik, ne tegye 
kockára a szavahihetőségét!

Remek ötletekkel áll elő, a megérzései 
pedig eredményesnek bizonyulnak. Kö-
vesse az ösztöneit, így majd mindenre 
ideális megoldásokat találhat!

Váratlan fordulatok teszik mozgalmassá 
a napját, és bizonyos ügyeiben komoly 
lépéselőnyre tehet szert. Éljen a sors ál-
tal felkínált lehetőségekkel!

Legyen türelmes, és egyszerre csak egy 
munkálattal foglalkozzék! Csak így lesz 
képes felmérni a buktatókat, és elkerül-
ni az esetleges bosszúságokat.

Hivatásában ma olyan nehézségek vár-
nak Önre, amelyek első ránézésre megri-
asztják. Ne a kibúvókat keresse, hanem 
a megoldásokra fókuszáljon!

Kiváló formában van, gyorsan túlteszi 
magát a rutintennivalókon. Keressen 
olyan elfoglaltságokat, amelyek új per-
spektívákat nyithatnak meg Ön előtt!

Ne töltsön túl sok időt ábrándozással, in-
kább figyeljen a jelenre, illetve az aktuá-
lis tennivalókra! Őrizze meg a kiegyensú-
lyozottságát, higgadtságát!

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.
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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
15° / 19°

Kolozsvár
20° / 23°

Marosvásárhely
20° / 24°

Nagyvárad
21° / 25°

Sepsiszentgyörgy
17° / 21°

Szatmárnémeti
20° / 24°

Temesvár
23° / 27°

 » Eddigi karrier-
je során a Story 
Magazin gáláján 
négyszer (2008, 
2009, 2011, 2013) 
jutalmazták Story 
Ötcsillag-díjjal.
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– A frizurám legyen elöl cikcakkos, 
oldalt feltupírozva, hátul meg álljon sza-
naszét! – mondja a kliens a fodrásznak.
– De uram! Ilyen frizura nem lehetséges!
– Pedig legutóbb pont ilyenre csinálta.

– Biztos benne, hogy a vádlott lopta el az 
autóját? – kérdi a bíró a felperestől.
– Nos, bíró úr! A védőügyvédet végighall-
gatva, már azt sem tudom biztosan, hogy 
volt-e egyáltalán autóm.

VICC

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.
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Négy zsidó utazik egy szekéren. A lovak 
hirtelen megállnak, mert az úton egy 
kidőlt fa fekszik keresztben. Leugranak 
mind a négyen, körülállják a fát, és lá-
zasan vitatkozni kezdenek. Hamarosan 
odaérkezik egy parasztszekér is, leszáll 
róla két legény, megfogja a fát, majd 
odébb teszi. Megütközve néz egymásra 
a négy zsidó:
– ... (Poén a rejtvényben.)

Nahát!

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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