
Az első, Athénben rendezett 1896-os nyári olimpián kilenc sportágban 
(úszás, atlétika, kerékpározás, vívás, művészi torna, sportlövészet, tenisz, 
súlyemelés, birkózás) lehetett megmérkőzni. Azóta a sportok száma gyarapo-
dott, jelenleg 33 szerepel a programban. Kezdetben csak 43 versenyszám lé-
tezett, mára már több mint 300-at bonyolítanak le négyévente. Az évek során 
14 sportágat visszavontak (többek között a kötélhúzást, lovas pólót, kriket-
tet, lacrosse-t, motorcsónakázást), és számos bemutató sportág (pl. ameri-
kai futball, bowling, siklórepülés, vízisíelés, görhoki, ausztrál futball) is jelen 
volt az ötkarikás játékokon. Emellett egyes kizárt sportok később visszake-
rültek az olimpiai műsorba, ilyen volt például a rögbi és a golf. A Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság (NOB) szabályzatai szerint ahhoz, hogy egy sportág 
a nyári olimpiai játékok programjának részévé váljon, férfiak és nők köré-
ben elterjedtnek kell lennie, a férfiaknál legalább 75, a nőknél pedig lega-
lább 50 országban (minimum négy különböző kontinensről). Az idénre ha-
lasztott 2020-as tokiói olimpián 339 versenyszámot fognak lebonyolítani.

KALENDÁRIUM

A nyári olimpiák sportágai

Július 19., hétfő
Az évből 200 nap telt el, hátravan 
még 165.

Névnap: Emília
Egyéb névnapok: Alfréd, Amb-
rus, Aranka, Arany, Aura, Aurélia, 
Esztella, Gyémánt, Jeromos, Rubin, 
Stella, Vince

Katolikus naptár: Szent Emília
Református naptár: Emília
Unitárius naptár: Emília
Evangélikus naptár: Emília, 
Esztella
Zsidó naptár: Áv hónap 10. napja

Az Emília a latin gyökerű Emil férfi -
név női formája, jelentése: versen-
gő, vetélkedő. Önállósult változatai: 
Emiliána, Emili. Emily Jane Brontë 
(1818–1848) brit költő és író volt, a 
három Brontë nővér egyike. Egyet-
len regényét (Üvöltő szelek) 1847-ben 
publikáltak. A háromkötetes könyv in-
novatív szerkezete meglepte a kritiku-
sokat, emiatt vegyes fogadtatása volt. 
Később azonban az angol irodalom 
egyik klasszikusává vált. Emellett Ellis 
Bell álnevén verseket is írt. A sanyarú 
otthoni és iskolai viszonyok miatt so-
kat betegeskedett, így fi atalon hunyt 
el tuberkulózis következtében.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Remek érzékkel kommunikál a környeze-
tében élőkkel. Amennyiben képes meg-
tartani ezt a magatartást, sikeresen ér-
vényre juttathatja az érdekeit.

Bizonyos hivatásbeli ügyei már nem tűr-
nek halasztást, ezért próbáljon új megol-
dásokat találni! Most nincs mit veszíte-
nie, így kockázatot is vállalhat.

Olyan gondok rendeződnek az életében, 
amik fejtörést okoztak az elmúlt időszak-
ban. Mindez azt is lehetővé teszi, hogy 
nyitottá váljon új dolgokra.

Hivatásában nehézségek merülnek fel, 
de amint pozitív hozzáállást mutat a dol-
gokhoz, könnyen megtalálja a kiutat. Sze-
mélyes ügyeit kicsit mellőzze!

Bonyolult nap vár Önre, elképzelései aka-
dályba ütköznek, vagy zsákutcába vezet-
nek. Ma ne hozzon döntéseket, és csak a 
háttérből tevékenykedjék!

Őrizze meg a nyugalmát akkor is, ha az 
események nem úgy alakulnak, ahogy 
azt Ön eltervezte! Most úgysem tudna 
változtatni a körülményeken.

Elemezze ki a mai eseményeket, és mér-
legelje a helyzetét! Fedezze fel az elköve-
tett hibákat, szükség esetén pedig kon-
zultáljon a tapasztalt társaival!

Őrizze meg a nyugalmát, bármilyen kilá-
tástalannak tűnő szituációba kerül! Pró-
báljon józan ésszel dönteni, és ne hagyja 
magát befolyásolni senkitől!

Nem erőfeszítés nélkül, de könnyen telje-
sítheti a céljait, ha kihasználja az adott-
ságait. Legyen szemfüles, és ne szalasz-
sza el a kedvező helyzeteket!

Tele van energiával, képes túllépni a 
gyengeségein. Lehetőséget kap arra is, 
hogy bebizonyítsa az adottságait. Később 
ebből haszna származhat.

Terveivel kiválóan halad, szinte minden 
nehézséget hamar elhárít. Hogyha valaki 
felajánlja Önnek a támogatását, semmi-
képp ne utasítsa vissza!

Céltudatosan vizsgálja az Ön előtt nyit-
va álló lehetőségeket! Lehetőleg azt az 
irányvonalat válassza, amiről úgy érzi, 
mindenki számára elfogadható!

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.
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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
21° / 28°

Kolozsvár
22° / 27°

Marosvásárhely
21° / 28°

Nagyvárad
23° / 26°

Sepsiszentgyörgy
21° / 28°

Szatmárnémeti
23° / 26°

Temesvár
24° / 28°

Szolgáltatás2021. július 19.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. augusz-
tus 1-jéig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
19/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Takács elmeséli a kollégájának, hogy 
összeveszett a feleségével. A gyakorlati -
as kolléga megkérdi:
– És most, hogy a feleséged nem áll ve-
led szóba, fel sem ébreszt reggel?
– Dehogynem. Átdobja hozzám a macs-
kát az ágyba.
– És a macska nyávog fel álmodból?
– Nem. ... (Poén a rejtvényben.)

Veszekedés után

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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Politikai látászavarok

Bármennyire is próbálja palástolni, rejtegetni vagy egyszerűen 
átnézni a bajon, most már tagadhatatlan a miniszterelnökünk 
nagyon súlyos látászavara, ami ráadásul olyan jellegű, amin 
semmiképp sem lehet segíteni holmi sokdioptriás okuláréval, 
mivelhogy nem fi ziológiai eredetű a már-már vaksághoz közelí-
tő kór, hanem politikai. Máris hallom néhány konok hívének az 
örömrivalgását, hogy akkor nincs baj, ilyesmi nemhogy könnyen 
gyógyítható, de valójában nem is létezik, csak a piszkálódó fi rká-
szok agyában. Rendben, én ebben a pillanatban felvállalom az 
általam leírt minősítést, elismerésként csak annyit kérnék, hogy 
miniszterelnökünk szekértolói egyetlen percig gondolkodjanak 
el az érveimen. Ha nem esik túl nehezükre. Ismétlem, piszká-
lódó fi rkászként nagyon megdöbbentett a sorozatos valótlan-
ságok összehordását eredményező önteltség, amivel naponta 
eldicsekszi a miniszterelnök, miszerint ő a legjobb kormányfő, 
az ő vezetésével kormánya folyamatosan csodákat művel, ilyen 
boldog még soha nem volt a nép, és nem is lesz, legföljebb ak-
kor, ha továbbra is ő, a sokoldalú géniusz marad a kormánykerék 
mellett. Szerencsétlen kiválasztásakor ugyan csak arról volt szó, 
hogy a pénzügyek Himalája-nagyságú tudora, amit öntudatlanul 
gyorsan meg is cáfolt, hisz kormányzása mondhatni egyébből 
sem áll, mint különböző melléfogásokból, melyek közt a legsú-
lyosabb a megállíthatatlan, minden területre érvényes áremelke-
dés. Márpedig ha az alattvalók boldogságáról merészel beszélni 
valaki, úgy téve, hogy a pénzügyi megnyomorítást fi gyelmen kí-
vül hagyja, akkor – kénytelen vagyok ezt is kimondani – az illető-
nek nem csupán a látásával vannak politikai zavarai, de a gerin-
cével, sőt a legfelsőbb házban, a koponyában lakozó szervével 
is. S mintha nem volna épp eléggé tragikus a fentebbi kórtünet, 
még az is ott lebeg körülötte mint járulékos mellékhatás, hogy 
megfertőzi a környezetében mozgó egyedeket. Ha nem így volna, 
már rég megfosztották volna a világ közepébe képzelt trónusá-
tól, és helyette egy tökéletesre foncsorozott tükröt nyomtak vol-
na a kezébe. De nem és nem! Úgy látszik, megvannak a sajátos 
módszerei, melyekkel delejesen maga mellett tartja az embereit, 
miközben folyamatosan homályosítja az ő látásukat is. Egyetlen 
vigaszom: valahogy csak túléljük a nyári politikai holtszezont, 
és az őszi szellő megvilágosítja majd szemünket és agyunkat.
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