
A szappanopera az Amerikai Egyesült Államokban született meg a 20. szá-
zad közepén; az előzményeinek pedig a napilapok hasábjain megjelent foly-
tatásos képregényeket, illetve regényeket tartják. A műsortípus kezdeti rá-
diós változata heti 5–10 perces (később 15–30) adásokból állt, és egy-egy 
családtörténetet mutatott be; a legelső ilyen jellegű szappanoperát (Betty és 
Bob) 1932-ben sugározták. A televízió elterjedésével a műsor rádióból a ké-
pernyőkre költözött, az 1960-as években már alig léteztek rádiós változatok. 
Az unalmasság elkerülése miatt a több évtizedes múltú szériák történetei-
be új elemeket csempésztek (például thrillert, krimit, misztikumot stb.). A vi-

lág leghosszabb tévésorozata az 1952–2009 között forgatott Vezérlő fény, 
amelyből közel tizenötezer epizód készült. A ma is aktív szériák közül a Nyug-
hatatlan fiatalok a legproduktívabb: 1973 óta több mint tizenkétezer részt su-
gároztak. A legnépszerűbb szappanopera mindmáig a Dallas maradt, amely 
a 2012-ben újraindított folytatásával együtt 396 epizódot számlál. A szap-
panoperával rokon latin-amerikai telenovellát különálló műfajnak tekintik.

KALENDÁRIUM

A szappanoperák története

Június 8., kedd
Az évből 159 nap telt el, hátravan 
még 206.

Névnap: Medárd
Egyéb névnapok: Ágnes, Agnéta, 
Elga, Ellák, Izabel, Méda, Medárda, 
Tas, Vilmos, Zaránd

Katolikus naptár: Szent Medárd, 
Prágai Szent Ágnes, Helga
Református naptár: Medárd
Unitárius naptár: Medárd
Evangélikus naptár: Medárd
Zsidó naptár: Szíván hónap 
28. napja

A Medárd férfi név a germán gyö-
kerű Machthard névből jött létre, 
elemeinek jelentése: hatalom és 
erős, merész. Női párja: Medárda. 
A néphagyomány szerint ha ezen a 
napon esik, további negyvennapos 
esőzés várható, ha viszont csapa-
dékmentes ez a nap, akkor száraz 
nyár következik. Az évszázados 
megfi gyelések alapja egy ebben az 
időben gyakran előforduló esős idő-
szak, amely az ázsiai monszunnal 
áll összefüggésben. Szent Medárd 
(470–560) francia püspök volt, akit 
a korai középkor óta az időjárás vé-
dőszentjének tartanak.

Bacsinszky Tímea
A magyar származású olimpiai ezüst-
érmes svájci teniszezőnő Lau-
sanne-ban jött világra 1989. 
június 8-án. Mindkét szülője 
magyar, akik még az ő szü-
letése előtt Svájcba emig-
ráltak, majd ott ismer-
kedtek össze. Édesanyja 
Debrecenből, az édes-
apja pedig a partiumi 
Szatmár megyéből szár-
mazik. Szülővárosában 
nevelkedett, emellett a 
gyerekkora idején számos 
nyarat töltött a Szatmárné-
metiben élő nagyszüleinél. Ma-
gyarul, franciául, angolul, néme-
tül, illetve olaszul is beszél. Hároméves 
korában kezdett el teniszezni apja, Bacsinszky 
Igor irányítása alatt. Junior éveiben háromszor jutott el Grand Slam-elődöntőbe. 
2004 óta versenyez a profi k között; első komoly eredményét a 2006-os Zürich 
Openen érte el, ahol a negyeddöntőig jutott el. Egyéniben négy WTA-tornát nyert: 
Luxemburgban (2009), Acapulcóban (2015), Monterreyben (2015) és Rabatban 
(2016). Emellett még háromszor jutott döntőbe: Nürnbergben (2010), Sencsenben 

(2015) és Pekingben (2015). Párosban öt alkalom-
mal aratott győzelmet. A világranglistán eddigi 
legmagasabb helyezése egyéniben kilencedik (2016-
ban), párosban pedig harminchatodik. A Grand 
Slam-tornákon a legjobb eredményét egyéniben 
a 2015-ös és a 2017-es Roland Garroson érte el, ame-
lyeken az elődöntőbe jutott. A 2016-os nyári olimpi-
ai játékokon Martina Hingis partnereként vett rész 
a páros tornán, ahol egészen a döntőig jutottak, 
a fi nálét a Ma ka ro va–Vesnina orosz páros nyerte.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

A mai nap folyamán több lehetősége 
adódik az anyagi helyzete javítására. Az 
ügyintézései során legyen megfontolt, és 
kerülje el a nézeteltéréseket!

Bonyodalmakkal teli napra készülhet, 
ezért maradjon óvatos! Bővítse az isme-
reteit, csupán ekképpen tud majd meg-
oldásokat találni a problémáira.

Helyezze szilárdabb alapokra a vállal-
kozásait, és törekedjék a biztonságra! 
Emellett vegye komolyabban a magán-
életét, és figyeljen oda a tanácsokra!

Találjon új célokat magának, ámde mind-
eközben figyeljen a korábban tett ígére-
teire is! Kerülje a kellemetlenségeket, és 
hangolja össze a teendőit!

Változásra számíthat, ami később hasz-
nára válhat. Lehet, hogy ezt most még 
nem ismeri fel, ezért jól vigyázzon, mi-
ként reagál bizonyos dolgokra!

Törekedjék a hatékonyságra, felesleges 
kockázatot azonban ne vállaljon! Úgy in-
tézze a napját, hogy jusson ideje a sze-
mélyes ügyintézéseire is!

Számos megoldatlan feladat nyomja a 
vállát. Vegye figyelembe teherbíró képes-
ségét, és tanuljon meg nemet mondani a 
jelentéktelen problémákra!

Rengeteg energiával rendelkezik, emel-
lett egy olyan esély sodródik Ön elé, ami-
vel egyensúlyt teremthet az életvitelé-
ben. Őrizze meg a higgadtságát!

Kiváló ötletek fogalmazódnak meg Ön-
ben. Ossza meg az elképzeléseit a po-
zitív gondolkodású munkatársaival, ek-
ként felgyorsíthatja a kivitelezést.

Holtpontra került a teendőivel, így kissé 
elveszítette az önbizalmát. Csupán úgy 
lesz képes túllépni ezen a szituáción, ha 
új célokat tűz ki magának.

Próbáljon alkalmazkodni a jelenlegi kö-
rülményekhez! Ne essen pánikba a nega-
tív események miatt, mert képes hamar 
felülemelkedni a gondokon!

Remek a kedélyállapota, ezért adjon sza-
bad utat a kreativitásának, és ne ra-
gaszkodjon a megszokott módszerekhez! 
Most könnyen elérheti a céljait.

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.

ZÁRT HÁLÓZAT  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
16° / 20°

Kolozsvár
19° / 23°

Marosvásárhely
18° / 23°

Nagyvárad
20° / 25°

Sepsiszentgyörgy
16° / 20°

Szatmárnémeti
20° / 25°

Temesvár
22° / 26°

 » A 2016-os nyá-
ri olimpiai játéko-
kon Martina Hingis 
partnereként vett 
rész a páros tornán, 
ahol egészen a fi -
náléig jutottak.

Szolgáltatás2021. június 8.
kedd10

A 2021. május 25–27. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: 
május 25., kedd: Mondja, inasa nincs?; május 26., szerda: Ott jön az első 
anyósom; május 27., csütörtök: … bent kell maradnom az irodában.

MEGFEJTÉSEK

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

június
8/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A hajadon apja kérdi:

– Mondja, fiatalember, mennyi pénze 

van, hogy el akarja venni a lányomat?

– 20 000 lej.

– Érdekes, én is éppen ennyi hozományt 

adok neki.

– ... (Poén a rejtvényben.)

Pénzről van szó!

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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