
A sportfogadások különböző formái (például lóversenysport, kutyafutta-
tás stb.) pár száz évvel ezelőtt váltak ismertté világszerte. A jelenség on-
line változata természetesen az internet megjelenésével és elterjedésével 
jött létre. A 2000-es évek folyamán ez a nyereményjáték új méreteket öl-
tött, és számos olyan internetes honlap jelent meg, ahol könnyen fogadni 
lehetett különféle sporteseményekre. Az online fogadások elsősorban az-
zal nyertek teret, hogy a tétrakás elérthető lett az emberek otthonából is, 
a benevezők pedig valós időben láthatták a változásokat, így gyors dön-
tésekkel nagy nyereményeket inkasszálhattak. Egy másik előnyös szem-
pontja az volt, hogy a játékosoknak lehetősége adódott fogadni szinte 
minden létező sportágra, bármelyik országból. A tevékenység idővel ha-
talmas üzletté nőtte ki magát főként Európában, az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban, és újabban Ausztráliában és Kanadában is. Becslések szerint 
ez a fajta online játékforma exponenciálisan fog fejlődni a jövőben is an-
nak ellenére, hogy több állam megpróbálja korlátozni a terjeszkedését.

KALENDÁRIUM

Az online sportfogadás története

Február 2., kedd
Az évből 33 nap telt el, hátravan 
még 332.

Névnapok: Aida, Karolina
Egyéb névnapok: Apor, Brúnó, Jo -
hanna, Manyi, Mária, Mariella, Ma-
rion, Mirjam, Teofánia, Virgínia

Katolikus naptár: Gyertyaszentelő 
Boldogasszony, Aida, Karolina
Református naptár: Karola
Unitárius naptár: Karolina
Evangélikus naptár: Aida, 
Karolina
Zsidó naptár: Svát hónap 20. napja

Az Aida arab gyökerű női név, jelen-
tése: visszatérő látogató. Giuseppe 
Verdi 1871-ben írt, azonos című ope-
rájának főszereplőjét hívják így, Ja-
pánban pedig egy autóverseny-pálya 
is ezt a nevet viseli, ahol többek kö-
zött Forma–1-futamokat is rendeztek.
A Karolina női név a Karola tovább-
képzése, amely a Károly férfi név la-
tinos alakja, jelentése: szabad nő.
A katolikus egyházban ez a nap 
Mária tisztulásának ünnepe, ame-
lyen gyertyás körmeneteket tarta-
nak, és közben zsoltárokat énekel-
nek. Mintegy ezer éve gyertyákat is 
szentelnek ilyenkor.

Gerard Piqué
A világbajnok spanyol labdarúgó Barcelo-
nában jött világra 1987. február 2-án. 
Futballkarrierjét tízévesen kezd-
te az FC Barcelona ifjúsági 
csapatában hátvédként. Hét 
évvel ezután leszerződött 
a Manchester Uniteddel, 
ahol két évet töltött a 
junior együttesben, az-
tán 2006-ban debütált 
a felnőtt gárdában egy 
Sunderland elleni mér-
kőzésen. Ugyanezen év-
ben az U19-es spanyol válo-
gatottal megnyerte az U19-es 
Európa-bajnokságot. Egy esz-
tendővel később a Real Zaragoza 
kölcsönvette őt egy idényre. 2007-ben 
visszatért a Manchesterhez, mellyel megnyerte 
a Premier League-bajnokságot, illetve az UEFA Bajnokok Ligáját. 2008-ban átiga-
zolt az FC Barcelonához, ahol a karrierje a csúcsra ívelt, a következő tizenkét év-
ben nyolc spanyol bajnoki címet, hat Spanyol Kupát és hat Spanyol Szuperkupát 
szerzett, valamint háromszor nyerte meg az UEFA Bajnokok Ligáját, háromszor az 
UEFA Szuperkupát és háromszor a FIFA-klubvilágbajnokságot (2009, 2011, 2015). 

A spanyol nemzeti válogatottban 2009-ben mutatko-
zott be, amellyel 2010-ben világbajnok lett, 2012-ben 
pedig Európa-bajnok. Számos mérkőzésen kezdett 
csapatkapitányként mind a Barcelonában, mind a 
válogatottban. A 2011. január 10-én tartott Aranylab-
da-gálán (FIFA Ballon d’Or) öt másik válogatottbeli 
társával együtt megkapta a 2010-es év csapatának já-
ró díját. 2011 óta Shakira kolumbiai énekesnő élettár-
sa, akitől két gyermeke (Milan, Sasha) született; pár-
jával saját céget vezet, amely online játékokat gyárt.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kimagasló formában van, könnyedén ta-
lál megoldásokat a problémákra. Ám ar-
ra vigyázzon, hogy buzgóságában ne kö-
vessen el kapitális hibákat!

Ne siessen el semmit, használja ki ma-
ximálisan az idejét, bármiről is van szó! 
A rossz időzítés könnyen romba döntheti 
az eddig elért eredményeit.

Figyelme gyakran elkalandozik, emiatt 
pedig gyakran ejt hibákat. Ha teheti, má-
ra ne szőjön nagy terveket! Kizárólag a 
kötelezettségeire koncentráljon!

Kissé felgyűltek a határidős feladatai, 
ezért most jobban teszi, hogyha nem ki-
fogásokat keres, hanem megpróbál tá-
mogatókat toborozni maga mellé!

Csupán akkor kezdjen új feladatokba, 
ha már lezárta az előzőket! Okosan osz-
sza be az idejét, ugyanis ma egyáltalán 
nem számíthat külső segítségre!

A mai napon ne számítson segítségre, 
szinte mindent egyedül kell majd elvé-
geznie. Csak annyit vállaljon, amennyit 
kényelmesen el tud végezni!

Több kihívásnak kell megfelelnie, ezért 
igyekezzék minden körülmény közt meg-
őrizni a kiegyensúlyozottságát! Alapoz-
zon a szaktudására!

Lehetőleg ne pazarolja el feleslegesen 
az energiáját, csupán a szükséges köte-
lezettségeinek tegyen eleget! Szenteljen 
több időt a magánéletére!

Rendkívül határozatlan, ezért kerülje az 
olyan szituációkat, ahol döntésre kény-
szerülne! Keressen olyan tevékenységet, 
mely szellemileg feltölti Önt!

Remek hangulatot teremt maga körül, és 
készséggel áll rendelkezésre, ha valaki 
segítséget kér Öntől. Hamarosan megle-
pő fordulatokban lesz része.

Lehetősége nyílik megerősíteni a kap-
csolatait, és hasznos szövetségeket köt-
ni. Próbálja meg fenntartani a harmóniát 
a környezetében élőkkel!

Ne engedjen a kísértéseknek, ugyanis 
néhány buktató könnyen elkerülheti a fi-
gyelmét! Legyen óvatos, és fogadja meg a 
kollégái hasznos tanácsait!

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
1° / 8°

Kolozsvár
3° / 6°

Marosvásárhely
4° / 9°

Nagyvárad
4° / 6°

Sepsiszentgyörgy
2° / 8°

Szatmárnémeti
4° / 5°

Temesvár
6° / 9°

 » A spanyol válo-
gatottban 2009-
ben mutatkozott 
be, mellyel 2010-
ben világbajnok 
lett, 2012-ben pe-
dig Európa-bajnok. 

Szolgáltatás2021. február 2.
kedd10

A 2021. január 18–21. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: ja-
nuár 18., hétfő: Nem merek; január 19., kedd: Nekem nincs apukám; január 
20., szerda: …skinheadek!; január 21., csütörtök: …kubikos.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. február 
14-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

február
2/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Rendőrfeleségek beszélgetnek:

– Drágám, mondd, láttad már a férjed 

arcát szeretkezés közben?

– Igen, szörnyű volt. ... (Poén a rejt-

vényben.)

Láttad?

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.

SUDOKU
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