
Az European Broadcasting Union (magyarul: Európai Műsorsugárzók Uniója, rö-
viden: EBU) 1955 januárjában gyűlést szervezett Monacóban, ahol Marcel Be-
zençon francia zsurnaliszta kezdeményezésére megszületett az ötlet egy európai 
dalverseny megrendezésére, amelyben az EBU tagállamai egyszerre sugárzott 
televíziós műsorban vesznek részt. A verseny az akkor már létező San Remó-i 
dalfesztiválon alapult, és az élő televíziós közvetítés technikai kísérletének is 
számított, ugyanis akkoriban számos ország összekapcsolása egy széles körű 
nemzetközi hálózatban ambiciózus elképzelésnek minősült (műholdas sugár-
zás nem létezett, a közvetítéseket csak földi sugárzású adók hálózatával lehe-
tett megvalósítani). Az Eurovízió (Eurovision) nevet George Campey brit újságíró 
használta először, a legelső fesztivált pedig a svájci Luganóban tartották 1956. 
május 24-én hét ország részvételével. A műsor formátuma az évtizedek során so-
kat változott; azonban az alapfeltételek megmaradtak, így például az öt alapító 
ország és a házigazda résztvevője automatikusan bejut a döntőbe, a győz-
tes országot pedig mindig felkérik a következő évi verseny megrendezésére.

KALENDÁRIUM

Az Eurovíziós Dalfesztivál története

Május 20., csütörtök
Az évből 140 nap telt el, hátravan 
még 225.

Névnapok: Bernát, Felícia
Egyéb névnapok: Bernárd, Bernar-
da, Felícia, Hanga, Hanna, Johanna, 
Palóma, Réka, Tália, Zsanna

Katolikus naptár: Szent Bernát, 
Sziénai Szent Bernardin
Református naptár: Bernát
Unitárius naptár: Réka, Hanga
Evangélikus naptár: Bernát, Felícia
Zsidó naptár: Szíván hónap 
9. napja

A Bernát férfi név a germán szárma-
zású Bernhard magyar alakváltoza-
ta, elemeinek jelentése: erős, mint a 
medve. Női párja: Bernadett, Bernar-
da. Rokon nevek: Bernárd, Bennó.
A Felícia latin gyökerű női név, je-
lentése: boldog, szerencsés. Önálló-
sult formája: Feliciána. Férfi  párja: 
Félix, Felicián. Hauteville-i Felícia 
(gyakran Szicíliai Felícia, 1076 körül 
– 1110 körül) Könyves Kálmán király 
feleségeként Magyarország király-
néja volt 1097 és 1110 között. Fiatalon 
hunyt el Székesfehérváron, ugyanitt 
helyezték örök nyugalomra a Nagy-
boldogasszony-bazilikában.

Damian Lewis
Az Aranyglóbusz díjjal jutalmazott brit 
színész, producer Londonban jött 
világra 1971. február 11-én jómó-
dú középosztálybeli család 
sarjaként. Anglia egyik eli-
tiskolájában, az Eton Kol-
légiumban érettségizett, 
majd a neves Guildhall 
Zene és Drámaiskolában 
diplomázott. Ezután a 
híres Royal Shakespeare 
Company tagja lett, és 
számos színdarabban ját-
szott szülőhazájában, illetve 
vendégszerepelt az USA-ban 
is. Tévéképernyőn 1993-ban debü-
tált a Micky Love című fi lmben, első 
komoly szerepét pedig 1995-ben  kapta a 
Poirot krimisorozat A kisegér mindent lát című epizódjá-
ban. Ezután olyan produkciókban bukkant fel, mint a Robinson Crusoe kalandos éle-
te (1997), Békefenntartók (1999), aztán állandó szereplője lett a Test és lélek, valamint 
Az elit alakulat című tévészériáknak, utóbbiért 2002-ben Golden Globe-díjra jelölték. 

A következő években főként televíziós alkotásokban 
vállalt szerepeket, ilyen volt A Forsyte Saga (2002), 
Keane (2004), Életfogytig zsaru (2007), A dibley-i 
lelkész (2013), Milliárdok nyomában (2016), Volt egy-
szer egy... Hollywood (2019), és a Homeland: A belső 
ellenség (2011, melyért Aranyglóbusz és Emmy-díjat 
kapott). A Farkasbőrben (2015) című drámasorozat 
újabb Golden Globe- és Emmy-jelölést hozott számá-
ra. 2007-től 2021-ig Helen McCrory színésznő hitvese 
volt (neje haláláig), két gyermekük született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Elemezze ki az eddigi teljesítménye-
it, mert csak így tud majd továbblépni! 
A mai napon lehetősége adódik arra is, 
hogy tisztázza a félreértéseket.

Komoly fejtörést okoznak a mára beter-
vezett teendői. Rátermettségének kö-
szönhetően viszont képes lesz hamar 
megtalálni az összefüggéseket.

Hivatásában váratlan események borít-
ják fel a napját. Kezelje rugalmasan a ki-
alakult helyzetet, és folyamodjon mindig 
az egyszerű megoldásokhoz!

Csakis Öntől függ, miként vészeli át a 
nap kihívásait. Amennyiben nem őrzi 
meg a hidegvérét, és kapkodva ítélkezik, 
holtpontra kerülhet néhány ügye.

Többfelé kell koncentrálnia, emiatt na-
gyon megterhelt lesz szellemileg. Ne ve-
szítse el a türelmét, hallgasson a megér-
zéseire, használja a tapasztatait!

Olyan helyzetekbe sodródik, ahonnan 
nem látja a kiutat. Ne kételkedjen a szak-
mai képességeiben, ugyanis képes lesz 
megoldani minden problémát!

Bár a szakmájában komoly tapasztalat-
tal rendelkezik, mégis rendszeresen aka-
dályokba ütközik. Vesse be minden tudá-
sát, de maradjon megfontolt!

Csakis Öntől függ, hogyan tudja átvé-
szelni a mai nap kihívásait. Maradjon 
elővigyázatos, fontolja meg a lépéseit, és 
kerülje az elsietett döntéseket!

Számos akadállyal kell szembenéznie, 
amelyeknek leküzdése sok időbe telik. 
Ámde megéri küzdeni, mert az erőfeszí-
tései kamatostól megtérülnek.

Minden erejére szüksége lesz, hogy ele-
get tudjon tenni a feladatainak. A bo-
nyolultabb problémákat igyekezzék más 
szemszögből megközelíteni!

Mozgalmas napnak néz elébe, szin-
te egymásután adódnak a váratlansze-
rű helyzetek. Használja fel a szakmai ta-
pasztalatát, hallgasson az intuíciójára!

Számos határidős munka vár Önre, ezért 
cselekedjen észszerűen. Ha lehet, ne vál-
toztasson a módszerein, hacsak a körül-
mények nem kényszerítik rá!

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.

BAJNOKI SERLEG  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
10° / 12°

Kolozsvár
1 1° / 12°

Marosvásárhely
1 1° / 13°

Nagyvárad
12° / 13°

Sepsiszentgyörgy
1 1° / 12°

Szatmárnémeti
14° / 16°

Temesvár
13° / 14°

 » A Homeland: 
A belső ellenség 
című sorozatban 
nyújtott kiváló ala-
kításáért Aranygló-
busz és Emmy-dí-
jat kapott.

Szolgáltatás2021. május 20.
csütörtök10

Italozás közben Szabó kérdi a barátját:
– Szerinted melyik előnyösebb: Alzhei-
mer- vagy Parkinson-kórban szenvedni?
– Azt hiszem, Alzheimerben. Jobb elfe-
lejteni fi zetni, mint kilötyögtetni a sört...

Két vénkisasszony beszélget:
– Képzeld, tegnap az utcán észrevettem, 
hogy egy férfi  feltűnően fi gyel. Futásnak 
eredtem, szaladtam, ahogy csak bírtam.
– Na, és utolérted?!

VICC

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

május
20/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Köszönöm, kedves Tasziló, hogy volt 
szíves kölcsönadni tíz pengőt.
– Azt hiszem, barátom, összetéveszt 
valakivel. Én ugyan nem adtam kölcsön 
magának tíz pengőt.
– Tudom.
– Hát akkor mit köszön?
– Tudja, én jól nevelt ember vagyok, ... 
(Poén a rejtvényben.)

Köszönet

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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