
A modern vízilabda alapjait William Wilson skót újságíró és úszóedző fektette 
le 1877-ben, amikor az aberdeeni Bon Accord Fesztiválra úszótanoncainak ki-
talált és rögzített néhány alapszabályt egy általa vízi futballnak nevezett csa-
patjátékhoz. Az első vízilabdameccs ezen a rendezvényen, a Dee folyó part-
ján zajlott le. Habár az akkori játékforma nagymértékben eltért a mai vízipóló-
tól, mégis akkora népszerűségre tett szert, hogy a Brit Úszószövetség 1885-ben 
Wilson szabálykönyvét jelentősen kiegészítve, valamint némileg átírva, vízilab-
da néven önálló sportágnak ismerte el. Az alapszabályok közt szerepelt pél-
dául a sapkaviselet, támadóidő, labdaérintés, kiállítás és büntető. Ez a válto-
zat aztán rövid idő alatt meghódította az egész világot. Férfivízilabda a nyári 
olimpiai játékokon először 1900-ban, Párizsban szerepelt sportágként, azóta 
állandó versenyszám; a női vízipóló csak a 2000-es sydney-i olimpia óta van 
jelen. A sportág legeredményesebb országa a férfiaknál Magyarország 9 olim-
piai aranyéremmel, a nőknél az USA 2 olimpiai címmel. 1926-tól kezdve Eu-
rópa-bajnokságot, 1973-tól pedig vízilabda-világbajnokságokat is szerveznek.

KALENDÁRIUM

A vízilabda története

Május 5., szerda
Az évből 125 nap telt el, hátravan 
még 240.

Névnapok: Gyöngyi, Györgyi
Egyéb névnapok: Angelusz, Er-
na, Erzsébet, György, Irén, Judit, 
Kocsárd, Özséb, Viola

Katolikus naptár: Szent Irén, 
Szent Gotthárd, Györgyi
Református naptár: Györgyi
Unitárius naptár: Kocsárd, Erna
Evangélikus naptár: Györgyi
Zsidó naptár: Ijjár hónap 
23. napja

A Gyöngyi a régi magyar Gyöngy női 
névből jött létre, emellett a Gyöngy-
vér becézett formája is. A név ismert 
viselője Lukács Gyöngyi (szoprán) 
opera-énekesnő, aki a világ számos 
nagy operaházában vendégszerepelt, 
többek között a milánói Scalában, 
a New York-i Metropolitanban, a lon-
doni Covent Gardenben és a moszk-
vai Bolsojban. Teljesítményeiért 2008-
ban Kossuth-díjjal tüntetták ki.
A Györgyi női név a György férfi név-
ből keletkezett valamikor a 19. század 
során, eredetileg Györgyike formá-
ban; nincs összefüggésben a Gyöngyi 
névvel. Rokon nevek: Georgina, Gina.

Jonathan Rhys Meyers
Az Aranyglóbusz díjjal kitüntetett ír szí-
nész és modell Dublinban született 
1977. július 27-én. Élete első hó-
napjait a kórházban töltötte, 
ugyanis súlyos szívbeteg-
séggel jött világra. Egy-
éves korában családjával 
Corkba költözött, ahol 
három testvérével (akik 
hivatásos zenészek) ne-
velkedtek. A híres North 
Monastery intézményben 
végezte a tanulmányait. 
Tizenhat évesen egy ügy-
nökség meghallgatásra hívta 
a Gombháború című gyerekfi lm-
hez; bár nem kapta meg a szerepet, 
az ügynökség a színészi pálya irányába 
ösztönözte. Karrierje kisebb szerepekkel indult 
A jelentéktelen személy (1994), Michael Collins (1996) és Sámson és Delila (1996) 
című fi lmekben, majd főszerepet játszott a Finbar eltűnése (1996) című drámában. 
Ezután számos televíziós és mozivásznas fi lmben felbukkant, ilyen volt például a 
Bálványrock (1998), Titusz (1999), Gormenghast (2000), Csavard be, mint Beckham! 
(2002), Az Ambersonok ragyogása (2002), Nagy Sándor, a hódító (2004), Hiúság 

vására (2004) és az Elvis: A kezdet kezdete című 
életrajzi minisorozat, utóbbiért 2006-ban Arany-
glóbusz díjjal jutalmazták. 2007-ben elvállalta VIII. 
Henrik szerepét a Tudorok című drámaszériában, a 
teljesítményéért két Golden Globe-díjra jelölték. Ké-
sőbb még látható volt a Párizsból szeretettel (2010), 
A végzet ereklyéi: Csontváros (2013) és a Damaszku-
szi összeesküvés (2017) című produkciókban, illetve 
a Drakula és Vikingek című sorozatokban. 2016 óta 
Mara Lane hitvese, akitől egy gyermeke született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Vegyen erőt magán, és lépjen túl a kudar-
cokon! Próbáljon összpontosítani az ak-
tuális tevékenységeire! Maradjon vissza-
fogott, ámde legyen óvatos!

Olyan műveletekbe kezdett, amelyek 
meghaladják a képességeit. Legyen rend-
kívül óvatos, minden lépése előtt mérle-
gelje a következményeket!

A felhalmozódott gondok kissé szét-
szórttá teszik Önt, ezért ma lehetőleg ne 
hozzon fontos döntéseket, és hosszú tá-
vú tervekbe se kezdjen bele!

Bár az elképzelései kissé távol állnak a 
valóságtól, ez nem jelenti azt, hogy fel 
kell adnia a céljait. Folyamodjék egysze-
rű kivitelezhető módszerekhez!

Úgy érzi, képtelen elviselni azt a nyo-
mást, mely Önre nehezedik. Csupán úgy 
talál önmagára, ha visszavonul, és ala-
posan átgondolja a problémáit.

Akadályokkal kell megküzdenie, ám a 
lendülete átsegíti Önt a holtpontokon. 
Döntéshozatalkor hallgasson a megérzé-
seire, és használja a tapasztalatait!

Teljesítőképessége a csúcson van. Bár 
uralkodó bolygója óvatosságra inti Önt, 
ezúttal fontos terveket üthet nyélbe, illet-
ve remek üzleteket is köthet.

Hajlamos megtorpanni a nehézségek lát-
tán. Változtasson a megszokott módsze-
rein, és ne engedje, hogy a bizonytalan-
ság úrrá legyen érzelmein!

Fennakad olyan dolgokon, amelyeket 
máskor gond nélkül leküzdött. Ne gör-
csöljön, inkább bízzon magában, így sor-
ra meg tudja oldani a feladatait!

Néhány váratlan esemény felborítja a na-
pirendjét. Maradjon határozott és cél-
tudatos, tartsa kézben az irányítást, ha 
szükséges próbáljon rögtönözni!

Az energiái lemerülőben vannak, ezért 
egyszerre csupán egyetlen dologra figyel-
jen! Csak akkor kezdjen új munkálatba, 
ha az aktuálisat már lezárta!

Hivatásában ismeretlen területre téved, 
így nehezen tud döntéseket hozni. Csele-
kedjék minden helyzetben racionálisan, 
és fogadja el a tanácsadást!

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.

AZ ÚJ PARADICSOM  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
1 1° / 14°

Kolozsvár
13° / 19°

Marosvásárhely
14° / 19°

Nagyvárad
17° / 24°

Sepsiszentgyörgy
12° / 18°

Szatmárnémeti
15° / 19°

Temesvár
18° / 22°

 » Az Elvis: A kez-
det kezdete című 
életrajzi miniso-
rozatban nyújtott 
alakításáért 2006-
ban Aranyglóbusz 
díjjal jutalmazták.
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Az április 19–22. között megjelent rejtvények megfejtései: április 19., hétfő: És 
te? Megbénultál?; április 20., kedd: … hanem a főzéstől félek; április 21., szerda: 
Ha csalsz, el sem indulok; április 22., csütörtök: …hogy megőrizte, megduplázta.

MEGFEJTÉSEK

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

Cím:

A páciens kétségbeesetten mondja az 

orvosnak:

– Kérem, segítsen rajtam, doktor úr.

– Mi a baj?

– Lassan mindent elfelejtek.

– Én meggyógyítom.

– ... (Poén a rejtvényben.)

Orvosnál

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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