
Ökölvíváshoz hasonló sportok már körülbelül hatezer évvel ezelőtt is léteztek 
a mai Etiópia területén, mely sportformák idővel eljutottak az ősi egyiptomi-
ak területére is, onnan pedig Európába. A bokszként is ismert küzdősport i. 
e. 688-tól már szerepelt az ókori olimpiai játékok műsorán (habár akkoriban 
a sportág egyfajta egyvelege volt birkózásnak és a boksznak). A rómaiak az 
időszámításunk előtti 30 tájékán feltalálták az ökölvívóringet (ez eleinte kör 
alakú volt), ami máig meghatározó kelléke mind a profi, mind az amatőr ököl-
vívásnak (boksznak). A kereszténység bejövetelével az ökölvívás megszűnt 
Európában. Közel 1700 év kellett ahhoz, hogy a sportág ismét visszatérjen 
kontinensünkre. 1698-ban szervezték az első fontosabb mérkőzést, amely-
nek a londoni Royal Theatre adott otthont. Az ökölvívás modern változata 
a 18. századi Angliában alakult ki. A sportág fejlesztésében elévülhetetlen 
érdemeket szerzett két angol vívó- és ökölvívómester: James Figg, aki 1710-
ben elsőként rendszerezte a boksz mozgásanyagát, illetve tanítványa, Jack 
Broughton, aki 1743-ban megszerkesztette a sport újkori szabálykönyvét.

KALENDÁRIUM

Az ökölvívás története

Április 20., kedd
Az évből 110 nap telt el, hátravan 
még 255.

Névnap: Tivadar
Egyéb névnapok: Aladár, Aladin, 
Konrád, Kurt, Marián, Odett, Odí-
lia, Töhötöm, Vincencia

Katolikus naptár: Tivadar, Tiha-
mér, Töhötöm
Református naptár: Tivadar
Unitárius naptár: Tivadar
Evangélikus naptár: Tivadar
Zsidó naptár: Ijjár hónap 
8. napja

A Tivadar görög származású férfi -
név, jelentése: Isten ajándéka. Ács 
Tivadar (1901–1974) magyar törté-
nész, újságíró volt, Kossuth Lajos 
tábori papjának, Ács Gedeonnak 
ol dalági leszármazottja. 1930-ban 
kivándorolt Argentínába, ahol tevé-
kenyen részt vett az ott élő magyar-
ság kulturális életében; dél-amerikai 
indián népmeséket gyűjtött, és itt 
kezdte el az amerikai magyarság tör-
ténetére vonatkozó kutatásait. 1936-
ban hazatért, és a kutatási eredmé-
nyeit közzétevő írásaiból élt, illetve 
különféle lapok munkatársaként 
működött.

Hailee Steinfeld
Az Oscar-díjra jelölt amerikai színész-
nő és énekesnő Los Angelesben 
született 1996. december 11-
én Peter Steinfeld fi tnesz-
edző, illetve Cheri Doma-
sin belsőépítész lánya-
ként. Szülei zsidó és 
fi lippínó felmenőkkel 
rendelkez nek. Unoka-
testvére, True O’Brien 
szintén színész, töb-
bek között ő inspirálta 
Hai leet a színészi kar-
rier beindítására. Agou-
ra Hillsben és Thousand 
Oaksban nevelkedett, aztán 
a Thousand Oaks-i lutheránus 
iskolában, illetve a Colina középis-
kolában tanult. 2008-tól magántanuló volt 
2015-ig, amikor leérettségizett. Pályája 2007-ben indult el a Vissza hozzád című tévé-
széria egyik epizódszereplőjeként. Néhány rövidfi lmet követően megkapta A félsze-
mű (2010) című westerndráma főszerepét (Jeff  Bridges partnereként); a szerepre több 
mint tizenötezer lány közül választották ki, kiváló teljesítményéért Oscar-díjra, illetve 
BAFTA-díjra jelölték. 2012-ben Júlia Capulet karakterét formálta meg Shakespeare 

Rómeó és Júlia című drámájának új feldolgozásá-
ban. Az elkövetkező években olyan produkciókban 
volt jelen, mint A kelletlen útitárs (2014), Tökéletes 
hang 2 (2015), Gyilkos gimi (2015), Tízezer szent 
(2015), Élettartam (2016), Tökéletes hang 3 (2017), 
Űrdongó (2018) és az Egy magányos tinédzser (2016), 
utóbbiért Aranyglóbusz díjra jelölték. 2019 óta Emily 
Dickinson költőnőt testesíti meg a Dickinson című 
kosztümös sorozatban. Zenészként 2015-ben kiadta 
a Haiz című középlemezét, 2020-ban pedig a Half 
Written Story című nagylemezét.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Olyan személyekkel ismerkedhet meg, 
akik később segítségére lehetnek a hiva-
tásbeli munkálatai folyamán. Legyen nyi-
tott, és éljen a lehetőségekkel!

Uralkodó bolygója sok energiával tölti fel 
Önt. Kiváló lehetősége adódik behozni a 
lemaradásait, és a személyes kapcsola-
tai ápolására is jut ideje.

Egyre nehezebb állapotok között kell 
helytállnia. Ne aggódjon, ha azt látja, 
hogy a vártnál lassabban halad! Hama-
rosan egyenesbe kerülnek a dolgai.

Energiái csökkenőben vannak, emiatt 
pedig hajlamos az elvállalt tennivalóit 
napról napra tovább halasztgatni. Igye-
kezzék legyőzni a rossz hangulatát!

Szellemileg kimagasló formában van. 
Ennek köszönhetően még ismeretlen 
környezetben is képes lesz eligazodni. 
Most bátran vállalhat kockázatot is!

Kisebb változásra készülhet, ami némi-
leg átformálja az eddigi életvitelét. Kerül-
je a kockázatot, az anyagi ügyeit pedig le-
hetőleg ne bízza másokra!

Hivatásában kissé megterheltnek érzi 
magát, és nehezen tud átlendülni a holt-
pontokon. Úgy tűnik, ezúttal segítség 
nélkül képtelen lesz boldogulni.

Amennyiben eredményekre vágyik, ma-
radjon céltudatos, és ne becsülje le a tu-
dását! Hangsúlyozza ki az adottságait, 
és leplezze a gyenge pontjait!

Számos hibát követ el, amiért felelősség-
re vonják. Maradjon engedékeny, ugyan-
is ha nem lesz alkalmazkodó, még nehe-
zebb szituációba sodródhat!

Néhány váratlan esemény teljesen felbo-
rítja a mai terveit. Ezen viszont ne bosz-
szankodjék, mert a karrierjében hama-
rosan előrelépésekre számíthat!

Rendkívül előnyös lehetőségek gördül-
nek Ön elé, ezért minden helyzetet hasz-
náljon ki! Fellendítheti üzleti viszonyait, 
és anyagilag is felszusszanhat.

Bár a végére szeretne járni a terveinek, a 
letargikus állapota miatt képtelen halad-
ni a feladataival. Fogadja el a segítséget, 
és kerülje a döntéshozatalt!

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.

A KIVÁLASZTOTT  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
5° / 8°

Kolozsvár
7° / 12°

Marosvásárhely
8° / 1 1°

Nagyvárad
8° / 13°

Sepsiszentgyörgy
6° / 1 1°

Szatmárnémeti
8° / 14°

Temesvár
8° / 14°

 » A félszemű cí-
mű wes terndrámá-
ban nyújtott rend-
kívüli teljesítmé-
nyéért 2011-ben 
Oscar-díjra, vala-
mint BAFTA-díjra 
jelölték.

Szolgáltatás2021. április 20.
kedd10

Az április 7–8. közt megjelent keresztrejtvények megfejtései: április 7., szerda: 
Gőzöm sincs, most látom először; április 8., csütörtök: Üdvözöljük Limitben!

MEGFEJTÉSEK

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

április
20/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Ne izgulj, kislányom, a szerelem... – 

kezdi a lelki felkészítést az anya.

– Ugyan már, mama, én nem a szere-

lemtől, ... (Poén a rejtvényben.)

Ne izgulj!

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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