
A vadászat története talán egyidős az emberiséggel. Az őskorban a vadászat 
sikerét, kudarcait tánccal és állatáldozatokkal ünnepelték. Az indiai uralkodók 
elefántok hátáról vadásztak tigrisre, orrszarvúra, az ősi Mezopotámiából pe-
dig olyan domborművek maradtak fenn, amelyek királyokat ábrázolnak, amint 
nagyvadakra (például oroszlánokra) vadásznak, gyakran harci szekerekről. 
A vadászat, az állattenyésztés és a mezőgazdaság kialakulása előtt és után, 
sok ezer éven át fontos közösségfenntartó tevékenységnek számított. A vadá-
szati stratégiák kialakulásait az új eszközök (pl. a körülbelül 18 ezer éve fel-
talált íj és nyíl), valamint a kutya kb. 15 ezer éve történt megszelídítése befo-
lyásolták. Az első, Ázsiában talált, vadászattal kapcsolatos archeológiai lele-
tek mintegy 16 ezer évesek. Őseink számos állatfajtára vadásztak, közülük a 
szarvasfélék voltak legfontosabb táplálékforrásaik. A vadászó-gyűjtögető élet-
forma az Új Világba átvándorolt ázsiai népcsoportokból alakult ki, majd egyes 
amerikai indián törzsek körében, később pedig Ázsia, Afrika bizonyos részein 
is mindmáig fennmaradt. A vadászok Szent Hubertust tartják védőszentjüknek.

KALENDÁRIUM

A vadászat története

Július 1., csütörtök
Az évből 182 nap telt el, hátravan 
még 183.

Névnapok: Annamária, Tihamér
Egyéb névnapok: Anna, Áron, Előd, 
Gyula, Olivér, Teobald, Tibold

Katolikus naptár: Szent Olivér, 
Szent Áron, Tihamér, Annamária
Református naptár: Tihamér
Unitárius naptár: Réka, Előd
Evangélikus naptár: Tihamér, 
Annamária
Zsidó naptár: Tammuz hónap 
21. napja

Az Annamária héber–latin szárma-
zású női név, jelentése: kegyelmezett. 
Az Anne-Marie művésznéven ismert 
brit énekesnő (születési nevén: An-
ne-Marie Rose Nicholson) napjaink 
egyik népszerű előadónője, aki 2018-
ban a Speak Your Mind című albumá-
val számos nemzetközi díjat elnyert.
A Tihamér férfi név a szláv gyökerű 
Tihomirból ered, jelentése: békét ked-
velő. Magyar névnapként Vörösmarty 
Mihály újította fel. Az 1290–1310 közt 
uralkodó Tihomir Havasalföld első 
fejedelmei közé tartozott, akit egye-
sek tatár származásúnak vélik, míg 
több történész kunnak tartja.

Emma Thompson
A kétszeres Oscar-díjas brit színésznő, 
forgatókönyvíró Londonban szü-
letett 1959. április 15-én színész 
házaspár lányaként. Felsőfo-
kú tanulmányait a Camb-
ridge-i Egyetemen végez-
te. Ezután revü- és kaba -
réműsorok színrevitelé-
vel vált ismertté. Első 
tévés sikereit az Alfres-
co (1983) és Tutti Frutti 
(1987) című sorozatok-
ban aratta. Legelső fon-
tos fi lmvásznas szerepét a 
Nagy balek (1989) című ko-
média jelentette. 1993-ban a 
Szellem a házban című drámában 
nyújtott teljesítményéért Aranyglóbusz 
és Oscar-díjat kapott, két évvel később az Értelem 
és érzelem című fi lm forgatókönyvéért megkapta második Oscar-díját (mely fi lmben 
lévő főszerepléséért is Oscarra jelölték). Eddigi karrierje során kilencszer jelölték 
Aranyglóbusz díjra, melyből kettőt elnyert. Több mint 70 fi lmben játszott, ezekből 

számos Shakespeare-adaptáció és viktoriánus idők-
ben játszódó történet volt. A fontosabb produkciói 
közé sorolható még a Apám nevében (1993), Junior 
(1994), Fekete angyal (2001), Szerelem második lá-
tásra (2008), Dal ebédre (2010), Banks úr megmen-
tése (2013) és Talk Show (2019). 1989–1993 között az 
ötszörös Oscar-jelölt Kenneth Branagh felesége volt. 
2003 óta Greg Wise producer házastársa, akitől 
1999-ben lánya született, 2003-ban pedig adoptál-
tak egy tizenhat éves ruandai menekült fi út. 

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Fogékony az új dolgokra, emellett kivá-
lóan kamatoztatja a képességeit. Olyan 
folyamatok részesévé válhat, amelyeket 
eddig csak kívülről figyelt.

Félreértések dominálnak a nap folya-
mán. Hagyja figyelmen kívül a negatív 
hatásokat, a munkájában pedig próbál-
jon figyelni az apró részletekre!

Uralkodó bolygója feszültté teszi Önt. Így 
olyan változtatásokat ne hozzon, ame-
lyek esetleg veszélyeztethetik az eredmé-
nyeit vagy a biztonságát!

Több kihívásnak kell megfelelnie, ezért 
igyekezzék minden körülmény közt meg-
őrizni a kiegyensúlyozottságát! Vesse be 
a szaktudását és az erényeit!

Ne siessen el semmit, használja ki maxi-
málisan az idejét, bármiről is van szó! A 
rossz időzítés könnyen romba döntheti 
az eddig elért eredményeit.

Ragadja magához a kezdeményezést, 
lépjen a tettek mezejére! A sikerek ér-
dekében hallgassa meg a társai vélemé-
nyét, és fogadja el az újításokat!

A mai napon zűrös pillanatok várnak Ön-
re, néhány esemény kedvezőtlenül befo-
lyásolja a terveit. Maradjon higgadt, és 
kerülje el a feszült szituációkat!

Felgyorsulnak Ön körül az események, 
a munkája jelentősen megnő, és új dol-
gokat kénytelen elfogadni. A fontosabb 
döntéseit lehetőleg napolja el!

Csupán akkor kezdjen új feladatokba, 
ha már lezárta az előzőket! Okosan osz-
sza be az idejét, ugyanis ma egyáltalán 
nem számíthat külső segítségre!

Ne pazarolja idejét felesleges teendőkre, 
hanem adjon hangot ötleteinek! A haté-
kony eredmények érdekében vegye figye-
lembe a társai javaslatait is!

Sokat profitálhat abból, ha figyel az Ön 
körül zajló eseményekre. Próbálja meg 
hasznosítani a képességeit, de határo-
lódjék el a zűrös szituációktól!

Bár nagy lendülettel áll neki a feladatai-
nak, buzgóságában hajlamos sok hibát 
elkövetni. Vegyen vissza a tempóból, és 
kevesebb munkát vállaljon!

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.

POLITIKAI SZINERGIA  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
18° / 20°

Kolozsvár
20° / 24°

Marosvásárhely
22° / 25°

Nagyvárad
24° / 28°

Sepsiszentgyörgy
19° / 21°

Szatmárnémeti
21° / 26°

Temesvár
25° / 29°

 » A Szellem a ház-
ban című dráma fő-
szerepéért és az Ér-
telem és érzelem cí-
mű produkció forga-
tókönyvéért Oscar-
díjjal jutalmazták.

Szolgáltatás2021. július 1.
csütörtök10

Hazaérkezik a rendőr felesége, és látja, 
hogy a férje olvas. Meglepődve rákérdez:
– Te mégis mit csinálsz?
– Hát nem látod?! Olvasok!
– Inkább innál, az jobban látszik rajtad!

Az étteremvezető kérdi a pincértől:
– Mondja, kérem, mit írt a hármas asztal 
vendégje a panaszkönyvbe?
– Az égvilágon semmit. Csak egyszerű-
en beragasztotta a bécsi szeletet.

VICC

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.

július
1/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Elpusztul az állatkert majma, nincs 
mit tenni, az egyik munkás beöltözik 
majomnak. Minden rendben megy, míg 
a nagy szaladgálás közben bele nem 

esik egy árokba, ami az oroszlántól véd. 
Éktelen kiabálásba kezd, mire közelebb 
megy az oroszlán:
– Maradj csendben! Azt akarod, hogy ... 
(Poén a rejtvényben.)

Állatkertben

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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