
A wimbledoni tenisztorna a legrégebbi, illetve a legtöbb hagyománnyal bíró 
teniszverseny a világon. A füves borítású pályán megrendezett londoni ver-
seny a négy legrangosabb Grand Slam-tornák egyike, amelyre minden év júni-
us–júliusában kerül sor. A legelső wimbledoni bajnokságot 1877-ben rendez-
ték az All England Lawn Tennis and Croquet Club (röviden: All England Club) 
felügyelete alatt. Ekkoriban még csupán férfi egyes versenyt létezett. Női egyé-
ni, valamint férfi páros versenyt 1884-ben rendeztek először, a női és a ve-
gyes páros versenyeket pedig 1913-ban vezették be. A bajnokság 1922-ben 
költözött jelenlegi helyére. 1921-ig az előző esztendő nyertese ugyanabban a 
versenyszámban az ún. Bye-jal automatikusan továbbjutott a második körbe 
(azaz nem kellett elsőkörös meccset játszania). Ez alól kivétel volt a női pá-
ros és a vegyes páros versenyszám. Ez azonban ahhoz vezetett, hogy sokan 
könnyedén megvédték előző évi címüket, hiszen sokkal többet pihenhettek, 
mint a többi játékos, akik kezdettől fogva játszottak. Ezért 1922-ben eltöröl-
ték ezt a szabályt, és azóta a címvédők is az első körtől kezdve játszanak.
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A Pál latin eredetű férfi név, jelen-
tése: kis termetű. Női párja: Paula, 
Paulina. Gróf Teleki Pál (1879-1941) 
geográfus, egyetemi tanár és politi-
kus volt, aki fi atalkorában főleg föld-
rajztudósként szerzett magának vi-
lághírnevet, a 20. század elején pedig 
számos európai, illetve afrikai utazást 
tett. Ezután hosszabb megszakítással 
kétszer is (1920 és 1921, valamint 1939 
és 1941 között) Magyarország minisz-
terelnöke volt. A második világhábo-
rú kezdetén Jugoszláviával megnem-
támadási szerződést kötött, azonban 
amikor ezt a németek követelésére 
meg kellett szegni, öngyilkos lett.
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Nagyra törő célok fogalmazódnak meg 
Önben, de nem tudja, miként fogjon be-
le. Ossza meg a terveit azokkal, akik ké-
sőbb a segítségére lehetnek!

Lépjen a tettek mezejére, és bátran osz-
sza meg az ötleteit a bizalmasabb kol-
légáival! Mérlegeljen minden szakmai 
tanácsot, mielőtt döntéseket hoz!

Uralkodó bolygója segíti ezúttal Önt ab-
ban, hogy túljusson a szakmájában elő-
forduló nehézségeken. Tevékenysége 
során legyen továbbra is precíz!

Legyen nagyon óvatos, ugyanis néhány 
meggondolatlan lépéssel könnyen elve-
szítheti mindazt, amiért eddig oly sokat 
küzdött. Intézze egyedül ügyeit!

Úgy érzi, túl nagy elvárásokat támaszta-
nak Önnel szemben. Igyekezzék változ-
tatni ezen a helyzeten, és próbáljon meg 
kiállni az igaza mellett!

Képtelen kézben tartani az események 
irányítását. Törődjön bele, hogy a mai 
nap nem az Ön tervei szerint alakul, ezért 
maradjon alkalmazkodó!

Hivatásában törekedjék a hatékonyság-
ra, ámde felesleges kockázatot ne vál-
laljon! Úgy intézze a napját, hogy jusson 
ideje a személyes ügyeire is!

Próbatételek sorozata vár Önre. Ki kell 
állnia a nézeteiért, olyan körökben kell 
megvédenie az álláspontját, ahol eddig 
csak visszautasítást tapasztalt.

Ne vállaljon új teendőket, csak a folya-
matban lévőkkel foglalkozzék! Azokat ré-
szesítse előnyben, ahol csak pár lépés 
választja el a végeredménytől!

Számos lehetősége adódik, hogy kama-
toztassa az képességeit. Azonban mi-
előtt bármibe is belekezd, mérlegelje az 
esetleges következményeket!

Bár fizikailag ma nem érzi magát a csú-
cson, szellemileg annál inkább friss. 
Ezért főként olyan munkák után nézzen, 
amelyek az ismereteit gyarapítják!

Szerencsés napra készülhet, a körülmé-
nyek úgy alakulnak, hogy irányító sze-
rephez jut, illetve Ön diktálhatja a tem-
pót. Most bátran kockáztathat!

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.

HÁTTÉRLOBBI  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
24° / 27°

Kolozsvár
24° / 27°

Marosvásárhely
25° / 30°

Nagyvárad
25° / 33°

Sepsiszentgyörgy
23° / 28°

Szatmárnémeti
27° / 32°

Temesvár
29° / 34°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. július 
11-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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A kamionsofőr remegve bemegy a rend-
őrségre, látszik rajta, hogy valami miatt 
nagyon ki van akadva.
– Mondja, biztos úr, vannak a faluban 
fekete tehenek?
– Nincsenek.
– Hát fekete lovak?
– Azok sincsenek.
– És nagy fekete kutyák?
– Nincsenek.
– Akkor mégis csak ... (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.
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Rongyosan
szép az élet?!

Ha valaki netán azt kérdezné, miért írok annyit a szülővárosom-
ról, Nagyváradról, a válaszom az, hogy végre itt a nyár és a sokat 
halogatott épületjavításoknak neki lehetne már látni. Igaz, tavaly 
is volt nyár meg azelőtt is, minden évben, és az időközben agyon-
emlegetett turisták lassan-lassan megindulnak. Nem az a baj, 
hogy mondjuk ugyanazokon az épületeken még mindig lóg az 
építkezést megelőző „védőháló”, hanem az eltelt időben tovább 
szakadt és még sokkal mocskosabb lett, olyannyira, hogy magya-
rázatot sem lehet ezekre a hanyagságokra találni. Merthogy nem 
lerobbant, városszéli, elhagyatott házakról van szó, hanem a vá-
ros központjának bérházairól. Amiket eredetileg bérpalotáknak 
hívtak, de ezeknek a lógó, koszlott óvszereknek igazán semmi 
közük nincs a palotákhoz. Döbbenten láttam, hogy megjelent a 
színház homlokzatának egyik csücskén is egy darab piros rongy 
és úgy fi tyeg kedvére, mintha senkit nem zavarna. Pedig nem 
is olyan régen volt az épület százhúsz éves születésnapjának a 
nagyhangú ünneplése, utólagos ajándékként legalább le lehet-
ne valahogy szed(et)ni a piros rongyot. Vagy mondjam újból én 
is a turistákat? Hogy majd otthon jókat szórakozzanak rajtunk, a 
„rongyos város” hanyag lakóin, akik csak dicsekedni tudnak, de 
a cselekvést másoktól várják?! E téren a legelszomorítóbb, hogy 
a magántulajdonban lévő házakra nagyon odafi gyelnek és bün-
tetik nyakra-főre a tulajdonosokat, ha nem tetetik rendbe a por-
tájukat. Ami viszont a város tulajdona, jaj, arra nincs pénz. S ha 
valahogy akad pénz a külcsín helyrepofozására, a belbecs már 
holtbiztosan kimarad. Az igazság kedvéért nem akarom elhall-
gatni azt sem, miszerint ugyancsak a városközpontban nagyon 
szépen felújították néhány épület külsejét, de ha valaki nem ott 
lakik, vagyis nem kerülheti el a bemenetelt, akkor nem tanácsos 
sokat benn járkálni. Mert az idők során tönkrement belső teret 
tovább nyűtték a külső munkálatok. Bárkit kérdeztem, mikor ke-
rül sor a belső munkákra, senki nem tudott válaszolni. Azaz rög-
tön szóba került a pénz, ami nincs, s hogy az egyes lakások tu-
lajdonosai nem tudnak megegyezni egymással. Mindenki azzal 
érvel, hogyha a városnak nincs pénze, hogy volna nekik, ilyen 
nagy beruházásokra?! Közben pedig telik az idő, egyik év a 
másik után, és lassan kezdenek belenyugodni az ott lakók, 
hogy legalább kívül szép lett, és rongyosan is szép lehet az élet!

MOLNÁR
JUDIT

KÖZTERÜLET




