
A hivatalos nyelveket a legtöbb államban jogszabály határozza meg, ámde a 
kijelölése számos esetben hagyományon, illetve hallgatólagos megállapodá-
son alapul. Sok országban a népesség kisebb-nagyobb része olyan regionális 
és kisebbségi nyelveket használ, amelyek nem hivatalos nyelvei az adott or-
szágnak. A demokrácia modern felfogása szerint az anyanyelv szabad hasz-
nálata, valamint a hivatalos ügyek anyanyelven való intézése minden állam-
polgár alapvető joga. Az Amerikai Egyesült Államok az egyik legismertebb pél-
dája annak, hogy egy országnak nincs jogilag meghatározott hivatalos nyelve. 
Ennek ellenére az USA kormányzata az angolt használja hivatalos nyelveként, 
azonban nagyszámú nyelvi közösség számára teszi hozzáférhetővé anyanyel-
vük használatát a kormányzati szervekkel való kapcsolattartásban. 2009-ig 
Svédországban sem rögzítette jogszabály a hivatalos nyelvet. Jelenleg 178 or-
szág rendelkezik hivatalos nyelvvel, egyes államok többel is, például India (4 és 

még 17 regionálisan), Svájc (4), Belgium (3), Luxemburg (3), Ruanda (3). A legy-

gyakoribb hivatalos nyelv az angol (67 államban használják) és a francia (29). 
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A hivatalos nyelvek története

Június 10., csütörtök
Az évből 161 nap telt el, hátravan 
még 204.

Névnapok: Gréta, Margit
Egyéb névnapok: Bacsó, Bács, 
Diána, Gitta, Gréte, Gyöngyi, János

Katolikus naptár: Szent Margit, 
Gréta
Református naptár: Margit
Unitárius naptár: Margit
Evangélikus naptár: Margit, 
Gréta
Zsidó naptár: Sziván hónap 
29. napja

A Margit görög eredetű női név, je-
lentése: gyöngy. Alakformái: Gréta, 
Gréte. Greta Garbo (1905–1990) svéd 
színésznő volt, a fi lmtörténet egyik 
különleges alakja, akinek a méltó-
ságteljes, melankolikus magatartása 
nemcsak a fi lmvásznon kreált mítosz 
része, de jellemének egyik kiemel-
kedő vonása is volt. Harminchat 
évesen vonult vissza a színészettől. 
Pályafutása során négyszer jelölték 
Oscar-díjra a Románc (1930), Anna 
Christie (1930), Kaméliás hölgy (1936) 
és Ninocska (1939) című produkciók-
ban nyújtott teljesítményéért. 1955-
ben Oscar-életműdíjjal jutalmazták.

Leelee Sobieski
Az Aranyglóbusz díjra jelölt amerikai szí-
nésznő New Yorkban született 1983. 
június 10-én Elizabeth Salomon 
fi lmproducer és Jean Sobieski 
lengyel származású francia 
színész lányaként. Távoli 
felmenői között találha-
tó III. János (1629–1696) 
lengyel király. Manhat-
tanben nevelkedett, itt 
kezdte el a tanulmányait 
a Trevor iskolában, majd 
a Brown Egyetemen iro-
dalmat és szépművészetet 
tanult. Színészi pályafutása 
a Visszatérés című tévéfi lmben 
indult 1994-ben, aztán állandó sze-
replője lett a Charlie Grace című krimiso-
rozatnak. Első főszerepét az Író és hős című 
drámában kapta 1998-ban, teljesítményéért elismerésekben részesült. A nagy áttö-
rés 1999-ben következett be számára a Szent Johanna című miniszéria címszerep-
lőjeként, alakításáért Aranyglóbusz és Emmy-díjra jelölték. A következő években 

olyan produkciókban volt látható, mint a Tágra zárt 
szemek (1999, Tom Cruise és Nicole Kidman mel-
lett), Rejtélyek háza (2001), Veszedelmes viszonyok 
(2003), Rejtélyek szigete (2006, Nicolas Cage partne-
reként), A király nevében (2007), Az öröm nyomában 
(2009), Haláli testcsere (2010) és a 22-es körzet (2012). 
A Lázadás (2001) című háborús fi lm meghozta neki 
a második Aranyglóbusz-jelölést. 2012 után csupán 
néhány fi lmben szerepelt. 2010 óta Adam Kimmel 
operatőr hitvese, akitől két gyermeke született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Rátermettségének köszönhetően kivá-
ló ütemben halad a teendőivel. A haté-
konyság érdekében azonban figyeljen 
oda minden egyes részletre!

Uralkodó bolygója segíti Önt, hogy le-
győzze az akadályokat. Ezúttal olyan 
munkába is belevághat, melyhez nem 
rendelkezik elegendő tapasztalattal.

Hivatásában kizárólag olyan döntéseket 
hozzon, amelyek biztos tényeken alapul-
nak! Őrizze meg a nyitottságát, és segít-
sen azokon, akik rászorulnak!

Fontos döntéshozatal esetén hallgasson 
az ösztöneire, ezek megmutatják majd 
Önnek a helyes utat! Semmiképpen ne 
hagyja magát befolyásolni!

Most képes tisztán felvázolni a céljait. Ha 
gondosan kidolgozza a lépéseit, nem ér-
hetik Önt kellemetlen meglepetések vagy 
váratlan fordulatok.

Amennyiben teheti a mai napon, kerülje 
el a hirtelen cselekedeteket! Ha elhamar-
kodottan vonja le a következtetéseket, 
könnyedén bajba kerülhet.

Ezúttal bátran a tettek mezejére léphet. 
Elképzeléseit azonban aprólékosan dol-
gozza ki, így nem érhetik váratlan fordu-
latok vagy meglepetések!

Több fronton kell helytállnia, ezért ha te-
heti, utasítson vissza minden olyan fel-
kérést, amely hátráltatná abban, hogy a 
maga elé kitűzött célokat elérje!

Kiváló lehetőségek kínálkoznak, viszont 
nem szabad gondolkodás nélkül mind-
egyiket megragadnia. Egyszerre kizáró-
lag egy kérdésre koncentráljon!

Helyezze a hangsúlyt azon megoldatlan 
teendőkre, amelyeket szubjektív okok 
miatt idáig mellőzött! Mindeközben tart-
sa szem előtt a célkitűzéseit is!

Úgy érzi, időnként félrecsúsznak a szá-
mításai. Maradjon határozott, és ne ké-
telkedjen a képességeiben! Hamarosan 
egyenesbe jönnek a dolgai.

Hagyja figyelmen kívül a negatív hatáso-
kat, majd igyekezzék megtalálni a belső 
egyensúlyát! Maradjon megfontolt, és ne 
ítélkezzék elhamarkodottan!

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.

ÖRÖK CSALI  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
15° / 19°

Kolozsvár
15° / 21°

Marosvásárhely
17° / 22°

Nagyvárad
19° / 25°

Sepsiszentgyörgy
15° / 20°

Szatmárnémeti
19° / 22°

Temesvár
23° / 27°

 » A Szent Johan-
na (1999) című mi-
ni sorozatban nyúj-
tott teljesítményé-
ért Aranyglóbusz, 
illetve Emmy-díjra 
jelölték.

Szolgáltatás2021. június 10.
csütörtök10

A kisiskolások az állatokról tanulnak. 
A tanító néni megkérdi Pistikét:
– Mit tudnál mondani a tehénről?
– Hát az egy olyan gép, ami ihatóvá 
teszi a füvet.

Egy közlegénytől kérdezi az őrnagy:
– Nos, katona, mit tesz őrségben, ha ré-
szeg, négykézláb közeledő embert lát?!
– Jelentem, az ágyához kísérem az őr-
nagy urat…

VICC

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
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A kocsmában iddogál egy férfi, amikor 
belép a legjobb barátja lógó orral.
– Mi a baj, cimbora?
– Komám, bajom van a feleségeddel.
– És mi az?
– Azt hiszem ... (Poén a rejtvényben.)

Baj van!

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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