
Az atlétika futó, gyalogló, ugró, valamint dobó vagy lökő sportágak össze-
foglaló elnevezése. A sporttevékenység már az ókori olümpiai játékokon is 
jelen volt, bár kezdetben csak az úgynevezett stadionfutás létezett ebben a 
szakágban; idővel azonban több versenyszámmal bővült. A legelső nyilvá-
nos atlétikai vetélkedőt Oxfordban (Egyesült Királyság) rendezték 1850-ben. 
A legelső modern olimpiai játékokon (1896) már tizenkét atlétikai próba 
(négyfajta síkfutás, maratoni futás, gátfutás, magasugrás, rúdugrás, távol-
ugrás, hármasugrás, súlylökés, valamint diszkoszvetés) szerepelt a prog-
ramban. 1912-ben Stockholmban (Svédország) megalakult a Nemzetközi 
Atlétikai Szövetség (IAAF), amelynek égisze alatt 1934-tól kezdődően sza-
badtéri és fedett pályás Európa-bajnokságokat, 1983-tól pedig világbajnok-
ságokat is rendeznek. A versenyszámok összessége mára már huszonnégy-
re gyarapodott; elsősorban a futószámok mennyisége nőtt meg, illetve meg-
 jelentek az összetett versenypróbák (hétpróba és tízpróba). Az atlétika el ne ve-
zés az ógörög athlon szóból származik, amelynek jelentése: díjért folyó harc.

KALENDÁRIUM

Az atlétika története

Július 27., kedd
Az évből 208 nap telt el, hátravan 
még 157.

Névnapok: Liliána, Olga
Egyéb névnapok: Ajtony, Aurél, 
Ber told, Celesztin, Celesztina, Györ-
ke, György, Hugó, Kamilla, Konstan-
tin, Natália, Natasa

Katolikus naptár: Szent Natália, 
Szent Olga, Szent Rudolf
Református naptár: Olga
Unitárius naptár: Olga
Evangélikus naptár: Liliána, Olga
Zsidó naptár: Áv hónap 18. napja

A Liliána női név az angol gyökerű 
Lilian név továbbképzése, jelentése 
ismeretlen. Rokon neve: Lili. Muráti 
Lili (1912–2003) nagyváradi születé-
sű színművésznő volt, aki színházi 
szerepei mellett 45 fi lmben is játszott.
Az Olga női név a germán szárma-
zású Helga orosz alakformája, je-
lentése: boldog, egészséges. Máté 
Olga (1878–1961) magyar fényké-
pész, fotóművész volt, aki a 20. szá-
zad elején a korszerű portréfotózás 
egyik kiemelkedő kiválóságává vált. 
Leghíresebb munkái között szere-
pel például Babits Mihály és Kaffk  a 
Margit arcképe.

Julian McMahon
Az Aranyglóbusz díjra jelölt ausztrál fi lm-
színész és modell Sydneyben jött 
világra 1968. július 27-én Willi-
am McMahon egykori auszt-
rál miniszterelnök gyerme-
keként. Tanulmányait a 
Sydney Grammar iskolá-
ban kezdte el, majd jo-
got hallgatott a Sydney-i 
Egyetemen és a Wollon-
gong Egyetemre is járt,
viszont egyiket sem fe-
jezte be, hanem inkább 
modellnek állt. Eleinte rek-
lámfi lmekben tűnt fel, aztán 
1990-ben útjára indult a színész 
karrierje a Hatalom és szenvedély 
című szappanoperában, aztán állandó 
szereplője lett az Otthonunk és az Új világ című 
drámaszériáknak. 1992-ben Hollywoodba költözött, ott folytatta pályafutását a Pszi-
chozsaru (1996), Magenta (1997), Egy nyugodt éj (1998), Alvás!/Zavar (2000), Bűbá-
jos boszorkák (2000), Eljön a tegnap (2001) című produkciókban. Karrierje 2004-ben 
ért a csúcsra, miután főszerepet vállalt a Kés/alatt című drámasorozatban; az első 
évadában nyújtott teljesítményéért Aranyglóbusz díjra jelölték. A következő években 

olyan fi lmekben, valamint sorozatokban volt látha-
tó, mint a Fantasztikus négyes (2005), A fantasztikus 
négyes és az ezüst utazó (2007), Megérzés (2007), 
Red (2010), Arcmás (2011), Csalétek (2012), Paranoia 
(2013), Te nem vagy te (2014), Vadászok (2016), Me-
nekülők (2017), ’75 nyara (2018) és FBI (2019). 1994 
és 1995 között Dannii Minogue énekesnő-színésznő 
férje volt, 1999-től 2001-ig pedig Brooke Burns mo-
dell hitvese, utóbbitól lánya (Madison) született. 
2014 óta Kelly Paniagua színésznő házastársa.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

SPORTLEXIKON

Óvakodjék a kockázatos manőverektől! 
Szakmai téren lehetőleg ne hozzon hir-
telen döntéseket, csak olyan feladatokat 
vállaljon, amiket el tud végezni!

Az újszerű ötletei meghozzák a kívánt 
eredményt. Lépésenként közeledjék a cé-
lokhoz, és folytasson szakmai megbeszé-
léseket a munkatársaival!

Visszatér az önbizalma, és úgy érzi, hogy 
minden területen meg tudja állni a he-
lyét. De legyen elővigyázatos, mert köny-
nyen a saját csapdájába eshet!

Kizárólag olyan döntéseket hozzon, ame-
lyek biztos tényeken alapulnak! Ameny-
nyiben idejéből futja, támogassa azokat, 
akik segítségre szorulnak!

Az elmúlt időszakban kiváló teljesítmé-
nyeket mutatott fel, így a felettesei elé-
gedettek Önnel. Maradjon kitartó, és ke-
resse az újabb kihívásokat!

Egy fontos ügyben kell állást foglalnia. 
Bár minden körülményt figyelembe vett, 
mégsem látja a megoldást. Jobban teszi, 
ha az ösztöneire hallgat!

Szétszórtan viselkedik, ezért hajlamos 
előtérbe helyezni a saját érdekeit. Ha le-
het, változtasson az álláspontján, mi-
előtt bonyodalmakba keveredne!

Szerencsés napnak néz elébe még ak-
kor is, ha kockázatos lépéseket tesz. Me-
részsége munkakedvvel párosul, így biz-
tos eredményekre számíthat.

Ne vállaljon komplex megbízásokat, vá-
lasszon inkább több egyszerű teendőt! A 
sikerélmények által minden akadály fe-
lett képes lesz átsiklani.

Igyekezzék megfelelni az elvárásoknak, 
a fáradozásának hamarosan meglesz az 
eredménye. A mai nap végén meglepeté-
sekben is része lesz .

Rendkívül fontos döntés elé állítják. En-
nek meghozatala befolyásolhatja a ma-
gánéletét is. Ha szükségesnek érzi, kér-
jen egy kis gondolkodási időt!

Néhány váratlan esemény teljesen felbo-
rítja a napirendjét. Ezúttal komoly össz-
pontosításra lesz szüksége, hogy min-
dent kézben tudjon tartani.

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.

 ÁLLAMI TÁMOGATÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

 » A Kés/alatt című 
drámasoro zat első 
évadában nyújtott 
rendkívüli teljesít-
ményéért 2004-ben 
Aranyglóbusz díjra 
jelölték.

Szolgáltatás2021. július 27.
kedd10

A július 12–15. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: július 12., hétfő: 
…házasodnak a sarokról; július 13., kedd: …a hölgy lánykori nevét; július 14., szer-
da: …nem zárja ki a másikat; július 15., csütörtök: …hiszen én még nőtlen vagyok.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. augusz-
tus 8-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
27/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Lakatos meglátogatja Kovácsot, akinek 
kilenc gyermeke van. Förtlemesen piszko-
sak a rajkók, látszik rajtuk, hogy hónap 
óta nem mosdottak.
– Mondd csak, Gazsi, nem kéne ezeket 
a gyerekeket megmosdatni?
– Minek? Egy jó apa a ... (Poén a rejt-
vényben.)

Látogatóban

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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Csíkszereda
22° / 28°

Kolozsvár
26° / 30°

Marosvásárhely
25° / 31°

Nagyvárad
28° / 32°

Sepsiszentgyörgy
22° / 29°

Szatmárnémeti
26° / 30°

Temesvár
28° / 33°




