
Az első dokumentált vitorlásversenyt 1661 szeptemberében rendezték, ami-
kor II. Károly angol király versenyre hívta ki James Stuart yorki herceget a 
Temzén; a Greenwich és Gravesend közötti 23 mérföldes vitorlásfutamot az 
angol király nyerte. Az Angliából elterjedt vitorlázásnak I. (Nagy) Péter orosz 
cár, valamint I. Frigyes porosz király szintén követője volt. Nagy Péter 1718-
ban megalapította az első orosz vitorlásklubbot, és 141 jachtot ajándéko-
zott a klub tagjainak. Az 1830-as években megjelentek a klipperek, azaz a 
kis testű, de nagy fenéksúlyú hajók, amelyek a gyors járásukkal és nagy ál-
lóképességükkel meghódították a vizeket. A keresztvitorlákkal szerelt hajók 
kedvező szél esetén 30–35 km/órás átlagsebességet is elértek. A sportvitor-
lázás a 19. század végén vált népszerű sporttá. Az 1900-as nyári olimpiai já-
tékokon még 20 méteres, illetve 40 tonnás hajók is versenyeztek. A modern 
sportvitorlás kishajók az 1950-es évek során jelentek meg, az 1960. évi nyári 
olimpiától kezdve pedig kizárólag effajta hajók vehetnek részt a versenyen. 
Az ötkarikás játékokon a sportvitorlázás 1896 óta állandó versenyszám.

KALENDÁRIUM

A sportvitorlázás története

Szeptember 10., csütörtök
Az évből 254 nap telt el, hátravan 
még 112.

Névnapok: Hunor, Nikolett
Egyéb névnapok: Edgár, Erik, Eri-
ka, Honóra, Miklós, Nikol, Nikolasz, 
Nikoletta, Noémi, Zalán

Katolikus naptár: Tolentinói Szent 
Miklós, Nikolett
Református naptár: Hunor
Unitárius naptár: Attila, Hunor
Evangélikus naptár: Hunor, 
Nikolett
Zsidó naptár: Elul hónap 21. napja

A Hunor a csodaszarvas eredetmon-
dából származó férfi név, a hun nép-
név kicsinyítőképzős származéka.
A Nikolett germán gyökerű női név, 
jelentése: győzedelmes nép. Önálló-
sult formái: Nikoletta, Nikol. Nicole 
Kidman napjaink egyik legismertebb 
színésznője, akit eddigi karrierje során 
négy alkalommal jelöltek Oscar-díjra 
az Oroszlán (2016), Engedd el! (2011), 
Moulin Rouge (2002) és Az órák (2002) 
című produkciókban nyújtott alakí-
tásaiért, utóbbiért megkapta az Os-
car-szobrot. Emellett ti zenné gyszer 
jelölték Aranyglóbusz díjra, amelyből 
négyet elnyert.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Rossz kedélye miatt most kerülik a társa-
ságát. Ha nem képes önfegyelmet gyako-
rolni, kénytelen lesz egyedül megbirkózni 
a hivatásbeli feladataival.

Munkahelyén óvakodjék a zűrös helyze-
tektől, és szenteljen elegendő időt a kö-
telességeire! Maradjon céltudatos, és ne 
hagyja magát befolyásolni!

Nehezen tud koncentrálni, nehezére esik 
minden megoldásra váró feladat. Legyen 
fegyelmezett, és főként a határidős mun-
kálataival foglalkozzék!

Használja ki teljes mértékben az innová-
ciós képességeit, illetve a szellemi kapa-
citását! Bátran újítson a hivatásában és 
a magánéletében egyaránt!

Rendkívül jól átlátja a munkafolyama-
tokat, emellett a kollégáival is könnyen 
kommunikál. Bátran tűzzön ki új célo-
kat, és legyen nyitott az újdonságra!

Az események nem a vágyai szerint ala-
kulnak, néhány váratlan akadályba üt-
közik. Maradjon higgadt, mert hamaro-
san nem várt segítsége érkezik!

Remek elképzelésekkel áll elő, ámde a 
kivitelezéshez még hiányzik Önből a len-
dület. Amennyiben szükségesnek érzi, 
bátran forduljon támogatásért!

Kissé szétszórt a magatartása, így ne-
hezen tudja megvalósítani a teendőit. 
A problémák ellenére maradjon türel-
mes, és őrizze meg az optimizmusát!

Eseményekkel tele napra készülhet, fon-
tos kérdésekben kell döntenie. Bár jók a 
megérzései, figyeljen a részletekre, tette-
iben pedig legyen megfontolt!

Hivatásában váratlan szituációk követ-
keznek be, így ha lehet, őrizze meg a 
higgadtságát! Zárja ki a zavaró tényező-
ket, cselekedjék következetesen!

Komoly előrelépésre számíthat, ha ké-
pes alacsonyabbra állítani a mércét ön-
magával szemben. Tanulja meg kiaknáz-
ni a jellemének sajátos vonásait!

Munkájában sok akadállyal találja szem-
be magát, ezért most jobban teszi, ha 
félreteszi a problémáit, és hagyja magát 
sodródni az eseményekkel!

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.

AKTUÁLIS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
15° / 24°

Kolozsvár
17° / 23°

Marosvásárhely
17° / 24°

Nagyvárad
21° / 26°

Sepsiszentgyörgy
17° / 24°

Szatmárnémeti
18° / 24°

Temesvár
22° / 28°

Szolgáltatás2020. szeptember 10.
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. szep-
tember 20-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
10/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Ha az én apukám dolgozni kezd, az 

embereknek tátva marad a szájuk – 

büszkélkedik Bencike.

– Miért? Mi a te apukád? Talán bűvész?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Gyerekek

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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Székely falatozó
Románia tetején

Már megszoktuk, hogy Erdély számos helyszínén korondi áru-
sokkal találkozunk, sőt a Kárpátokon túl is fel-felbukkannak szá-
mos turisztikai célponton. Megfordulnak Drakula Borgó-havasi 
„kastélyánál” és a távoli tengerparton egyaránt. Mondhatni min-
dent árulnak a sajátos fazakasportékákon kívül. Otthoniasan 
érezzük magunkat, amikor „messzi földön” is magyarul szólha-
tunk az árusokhoz. Mondhatni: már-már büszkék vagyunk rájuk.
Örömmel tölt el az is, hogy a (székely) kürtöskalács országszerte 
ismert trenddé vált. Imázsjavító. A román polgártársak által leg-
ismertebb magyar szó. Gyakran ízlelgetik az étket és vele együtt 
az elnevezését is. Lassacskán otthoniasabban ejtik ki, mint a kö-
szönömöt. Ékezettel vagy ékezet nélkül van felírva a bódékra attól 
függően, hogy ki árulja, és mennyire igényes az árus. Akcentussal 
vagy anélkül kiejtve, a lényeg a kulcsszó: kürtős, avagy kurtos. 
Amennyiben a nem magyarok által nehezebben kiejthető ü és/
vagy ő betű elsikkadna, több-kevesebb próbálkozással, legalább 
megmarad a k betű. Kappa de la kilogram. Egyáltalán nem román 
betű az sem. Mert azért olyan megnevezés még sincs, hogy: cur-
tos. Vagy calacs. Nincs curtos calacs, legfeljebb kurtos kalacs a 
kürtöskalács helyett. Ezt még Dan Tanasă, azaz Tanásze Dán sem 
várná el. A fentiek alapján egyáltalán nem érhet meglepetés, ha 
Románia legmagasabb alpesi műútja mentén korondi árusok so-
rakoznak, arrább pedig kürtöskalácsot kínálnak. A Transzalpina 
2145 méteres magasságig vezet fel a Páring-hegységben, autós 
szempontból ez Románia teteje. És itt van az ország legmagasab-
ban fekvő falatozója. Csupán négyszáz méteres szintkülönbség-
re a Moldoveanu-csúcstól. Annak rendje-módja szerint „autós 
csúcsközelben” kiterjedt pihenőhely van árusok sűrű sorfalával, 
ahol jól megfér egymás mellett a burduf túró és a kürtöskalács. 
De ami a legszembeötlőbb, már-már szemet szúró, miközben 
melegséggel tölti el a magyar/székely ember szíve tájékát az 
alábbi kétnyelvű felirat: „terasa bunicului/nagytata székely te-
rasza”. A székely falatozó nemcsak kétnyelvű, hanem magyarul 
székely. A menü azonban kizárólag román nyelven olvasható. 
(Székely)gulyás, miccs, kolbász és disznósült egyaránt kapható. 
Sofőröknek vízzel vagy hűsítővel, utasoknak akár sörrel leöntve.
Igen, székely falatozó Románia tetején! Egészségünkre! La 
mulți ani! Cheers!
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