
A futsalnak is nevezett sportágat Juan Carlos Ceriani Gravier uruguayi tor-
natanár ötlötte ki, aki 1930-ban egy 4 + 1 fős csapatokból álló ifjúsági lab-
darúgóversenyt szervezett, amelynek a mérkőzéseit kosárlabda-játéktere-
ken rendezték. A játéknak ezen formája Brazíliában mindmáig fennmaradt. 
A sport európai változatát, vagyis a minifutballt a magyar származású Gaal 
Endre találta ki, aki Belgiumban sportfelügyelőként tevékenykedett, és fiatal 
sportolókkal fejlesztette ki a játékot. A sportág mai szabályai sok mindenben 
megegyeznek az anyasportágéval. 1989-től kezdődően a Nemzetközi Labda-
rúgó-szövetség (FIFA) négyévente világbajnokságokat rendez tizenhat vá-
logatott csapat részvételével; a legeredményesebb eddig Brazília (öt ara-
nyéremmel), őt követi két világbajnoki címmel Spanyolország és Argentína egy 
vb-győzelemmel. 1996 óta Európa-bajnokságok is zajlanak, amelyeken Spa-
nyolország hétszer, Olaszország pedig két alkalommal diadalmaskodott. Je-
lenleg közel száz országban űzik ezt a sportjátékot. A futsal elnevezés az an-
gol foot (magyarul: láb), valamint a spanyol sala (terem) szavakból jött létre.

KALENDÁRIUM

A teremfutball története

Június 9., szerda
Az évből 160 nap telt el, hátravan 
még 205.

Névnap: Félix
Egyéb névnapok: Annabella, An -
namária, Bódog, Diána, Előd, Far-
kas, Felicián, Kolumbusz, Ludovika

Katolikus naptár: Szent Efrém, 
Annamária, Előd, Félix
Református naptár: Félix
Unitárius naptár: Félix
Evangélikus naptár: Félix
Zsidó naptár: Sziván hónap 
29. napja

A Félix latin gyökerű férfi név, jelen-
tése: boldog, szerencsés. Női alakvál-
tozata: Felícia. Rokon neve: Felici-
án. Felix Men delssohn-Bartholdy
(1809–1847) német zeneszerző, kar-
mester, illetve zongoravirtuóz és or-
gonaművész volt, aki már tizenhét 
évesen nyitányt komponált William 
Shakespeare Szentivánéji álom című 
színdarabjához. Az 1830-as években 
a lipcsei Gewandhaus zenekart Eu-
rópa egyik vezető együttesévé fejlesz-
tette. Élete során tizennyolc szimfó-
niát, hét versenyművet, hat operát, 
három oratóriumot, valamint számos 
nyitányt és kísérőzenét szerzett.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ezúttal olyan gondokkal szembesül, 
amelyek ismeretlen vizekre sodorják Önt. 
Nagy szüksége lesz a kreatív gondolko-
dásmódjára és a kitartására.

Fordítson nagyobb figyelmet a munka-
helyi feladataira, ugyanis ezúttal a siker 
kulcsa az apró részletekben rejlik. Ma-
radjon mindvégig következetes!

Teremtsen rendet a magánéletében, ne 
halmozza tovább a problémákat! Vegye 
észre, hogy hol tévedett, és ne kövesse el 
ugyanazokat a hibákat!

Kissé megingott az önbizalma, nehezére 
esik döntéseket hozni. Ha teheti, kerülje 
el azokat a kényes szituációkat, ahol vé-
leményt kell nyilvánítania!

Vizsgálja felül a terveit, illetve dolgozzon 
ki újszerű módszereket, amelyek haté-
konyabbá tehetik a munkafolyamatokat. 
Most segítségre is számíthat.

Figyeljen oda a kötelezettségeire, ne le-
gyen könnyelmű! Az ígéreteit pedig akkor 
is igyekezzen betartani, hogyha ez ko-
moly erőfeszítést igényel Öntől.

Bármilyen döntésre készül, előtte ismer-
jen meg minden egyes körülményt, majd 
elemezze ki őket! A látszat mögött ugyan-
is akadályok rejtőzhetnek.

A hivatásbeli események nem alakulnak 
az óhaja szerint, ezért hajlamos túlzá-
sokba esni. Változtasson az álláspont-
ján, legyen mindenkivel megértő!

Számos kihívás vár ma Önre, megoldha-
tatlannak tűnő nehézségekkel kell meg-
küzdenie. Hogyha türelmes marad, ered-
ményesen zárhatja a napot.

Ne engedje, hogy a hivatásbeli viszályok 
befolyásolják a személyes ügyeit! Őrizze 
meg a kiegyensúlyozottságát, és mindvé-
gig észszerűen cselekedjen!

Ne az eredményekre törekedjen, inkább 
maradjon megfontolt, és próbáljon meg 
jó hangulatban tevékenykedni! Ez hama-
rosan meghozza a sikereket.

Zárja ki a zavaró tényezőket, csakis a fel-
adataira koncentráljon! Határtalan lelke-
sedésének köszönhetően szinte minden 
akadályon képes lesz átlépni.

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.

LANKADÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
15° / 19°

Kolozsvár
19° / 23°

Marosvásárhely
18° / 24°

Nagyvárad
21° / 25°

Sepsiszentgyörgy
17° / 21°

Szatmárnémeti
20° / 25°

Temesvár
21° / 24°

Szolgáltatás2021. június 9.
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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
9/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

János bácsi a fogorvosnál van. Az orvos 
kérésére kitátja a száját, és erőlködik, 
hogy még jobban kitáthassa.
– Jól van – mondja az orvos –, nem kell 
jobban kinyitnia.
– Nem? De hiszen a fogóval nyúl a 
számba.
– ...! (Poén a rejtvényben.)

De hiszen...

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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Kihúzták a méregfogam

Már épp készültem ország-világ nyilvánossága előtt kiönteni 
mérgemet, amiért a megyevezér egyszerűen bosszút áll rajtunk, 
ráadásul nyelvileg teszi azt, amiért szerencsére jó sokan felhábo-
rodtunk, vagyis a „kulturális” önkényeskedéseiért. Kész is volt a 
bevezető gondolat, ami arra a román szólásra utalt, miszerint a 
bosszú a bugyuták fegyvere (răzbunarea arma prostului), amikor 
minden előzetes értesítés nélkül kirántották a méregfogamat. Per-
sze a gondolkodásbeli „nagyszerűségről” nem tudtak lemondani, 
ugyanis az egynyelvűre történt leredukálásba erősen belepirult 
plakát hirtelen négynyelvűvé vált: a mi nyelvünkön kívül az ide-
tévedő angolokkal és németekkel is tudatják, a szimfonikus mű-
vek nem holmi vásári áruk, hanem a heti hangversenyprogram 
darabjai. Íme, milyen egyszerűen maradtam méregfog nélkül! 
Nem mintha sajnálnám, hisz van épp elég egyéb mérgelődniva-
ló városi szinten csakúgy, mint országosan, mégis bánom, mert 
a vezér orra alá egy csipetnyi odapörkölés jót tesz a szellemi-lelki 
egészségemnek. De bánja kánya, ezen már nem érdemes rágód-
ni, lássuk, milyenek lesznek a fi lharmónia évadzáró programjai, 
és elhatározhatják-e magukat az idén nyáron is olyan sikeres, lé-
lekemelő hangversenysorozatra, ahogy azt tavaly tették. S akkor 
még a színházakról nem is szóltam, pedig legalább annyira érde-
kel engem is a teátrumok sorsa, mint a megyevezért. Bocsánat, 
nem a sorsuk az érdekes, hisz nyilatkozatban tagadta, hogy árta-
ni akarna a színpadi művészetnek, sőt, nem bírta kihagyni, hogy 
megemlítse: ő maga is szívesen teszi amikor fellépni kényszerül. 
Kétszer kellett elolvasnom a szövegének ezt a mondatát, amíg 
kiderült számomra: évente kétszer „kényszerül” kiállni a világot 
jelentő deszkákra, mindkétszer munkaköri leírásába foglalt, hi-
vatalos alkalomból. De hogy ezt ő fellépésnek érzi és értékeli, 
mintegy azonosítva magát a hivatásos színészekkel, nem elha-
nyagolható tény. Ezek szerint a józan, logikus gondolkodással 
van valami baja. És kár, hogy ezt ráhagyományozta polgármes-
terutódjára is, aki most diadalmasan jelentette be az elkövetke-
ző évek mindennapjait megkeserítő kettős aluljáró-feldúlást, 
holott egy kis józan ésszel könnyen megoldható volna a köz-

lekedési dugóprobléma, ami miatt szükségesnek mondják a fo-

lyamatos nehézségeket okozó turkálást. De ez egy másik té-
ma, ami miatt talán az én méregfogam is hamarosan visszanőhet.
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