
A NASA (angol nevén: National Aeronautics and Space Administration, magya-
rul: Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal) az Amerikai Egyesült Államok kor-
mányzati ügynöksége, az ország civil repüléstani, űrkutatási és űrrepülési szer-
vezete. Dwight D. Eisenhower amerikai elnök 1958. július 29-én írta alá azt a 
törvényt, mellyel megalapította a hivatalt. Eredeti célja az ország nem katonai 
űrkutatásának irányítása és az űreszközök békés felhasználásának ösztönzé-
se volt. A szervezetnek kezdetben 8000 alkalmazottja, illetve 100 millió dolláros 
költségvetése volt. Három nagy laboratórium és két kisebb rakétakísérleti telep 
tartozott a kezelésébe. Később fokozatosan olvasztotta magába szerte az USA-
ban azon nagy intézményeket, melyek a ma működtetett tíz nagy űrközpontból 
álló hálózat alapját képezték. Jelenleg csaknem húszezer alkalmazottat foglal-
koztat, éves költségvetése pedig több mint 15 milliárd dollár. Mára a tevékeny-
ségének legfontosabb területei: a bolygókutatás, valamint ehhez kapcsolódóan 
a csillagászat; a Föld beható tanulmányozása a világűrből az űrkutatás módsze-
reivel; az emberes űrrepülések; az űrtechnológiai és rakétatechnikai fejlesztések.

KALENDÁRIUM

A NASA története

Július 29., csütörtök
Az évből 210 nap telt el, hátravan 
még 155.

Névnapok: Flóra, Márta
Egyéb névnapok: Adelmár, Bea, 
Be atrix, Farkas, Félix, Florinda, Fio-
rella, Olaf, Virág, Zara

Katolikus naptár: Szent Beatrix, 
Szent Flóra, Szent Márta
Református naptár: Márta
Unitárius naptár: Márta
Evangélikus naptár: Flóra, 
Márta
Zsidó naptár: Áv hónap 20. napja

A Flóra mitológiai származású női 
név, a virágok, illetve a tavasz római 
istennőjének neve, jelentése: virág. 
Rokon neve: Florinda. Sass Flóra 
(1841–1916) nagyenyedi születésű Af-
rika-kutató volt, Samuel Baker brit fel-
fedező felesége. Ő az egyetlen magyar 
felfedezőnő, akit az afrikaiak a Mya-
due (Hajnalcsillag) névvel illettek. 
Tiszteletére az ugandai Murchison- 
vízesésnél emléktáblát helyeztek el.
A Márta arameus gyökerű női név, 
jelentése: úrnő. Szent Márta a Jézus 
által feltámasztott Lázár nővére volt, 
akit a szolgálók, háziasszonyok és ven-
déglátók védőszentjeként tisztelnek.

Florian Zeller
Az Oscar-díjas francia író, dramaturg és 
forgatókönyvíró Párizsban született 
1979. június 28-án. Tanulmányait 
a szülővárosában kezdte, a fel-
sőfokú tanulmányait pedig a 
Párizsi Politikai Tanulmá-
nyok Intézetében végezte, 
ahol a diplomaszerzése 
után irodalmat és fi lo-
zófi át tanított. A kortárs 
francia szépirodalom fi -
atal generációjának meg-
határozó alakjaként szá-
mon tartott szerzőt irodalmi 
munkásságáért számos elis-
merésben részesítették. Íróként 
2002-ben debütált a Mesterséges hó 
című művével. Egy évvel később megje-
lent második, Lehetetlen szeretők című regénye, 
amelyet 2007-ben magyar fordításban is publikálták. Első fi lmes munkáját 2008-
ban jegyezte, amikor Françoise Sagan Kastély Svédországban című darabját fi lm-
re adaptálta. Ezt követték Az igazság, Ne zavarjatok! és A színfalak mögött című 

műveinek fi lmadaptációi. A 2012-ben írt Az apa 
című színdarabját 2014-ben tévéfi lmet készített, 
2020-ban pedig mozivászonra adaptálta, utóbbiért 
Aranyglóbusz díjra jelölték, illetve Oscar-díjjal és 
BAFTA-díjjal jutalmazták (ezen fi lmben a forgató-
könyvírás mellett rendezőként és producerként is 
közreműködött). Színpadi alkotásai közül magyar 
színpadokon Az apa, A másik és Az igazság kerül-
tek bemutatásra. 2010 óta Marine Delterme francia 
színésznő hitvese, akitől egy fi a (Roman) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Tele van energiával, szellemi teljesítmé-
nye irigylésre méltó. Bátran tűzzön ki ma-
gának új célokat, majd kezdje el kidol-
gozni a sikerekhez vezető utat!

Szokatlan események bonyolítják a mai 
napját. Mielőtt bármilyen döntést hoz-
na, mérlegelje a körülményeket, és vegye 
fontolóra a társai javaslatait!

A szerencse ez alkalommal Ön mellé sze-
gődik. Amennyiben lehet, akkor se tágít-
son a célkitűzéseitől, ha más irányból 
jobb körülményeket ígérnek!

Megterhelő napra készülhet. Ha ered-
ményeket szeretne elkönyvelni, akkor fo-
gadja el a felkínált segítséget, és hasz-
náljon ki minden előnyös alkalmat!

Ha lehet, ne dőljön be minden előnyös-
nek tűnő ajánlatnak! Elemezze ki a rész-
leteket, kérjen gondolkodási időt, vagy 
adja át a lehetőséget másnak!

Hagyja figyelmen kívül a negatív benyo-
másokat, és kizárólag az aktuális teen-
dőire koncentráljon! Ütemezze be a mai 
napját, ossza be az energiáit!

Hivatásában alaposan fontolja meg a lé-
péseit, ugyanis visszafordíthatatlan ese-
ményeket idézhet elő! Magánéletében 
váratlan fordulatokra készülhet.

Kiszámíthatatlanul alakulnak a dolgai, 
ezért számos próbatételre készülhet a 
feladatai során. Őrizze meg a nyugodtsá-
gát, és cselekedjék óvatosan!

Nézze a dolgok jó oldalát, és ne bosszan-
kodjék minden apróság miatt! A megér-
zései most hozzásegítik Önt a sikerekhez 
az élet minden területén.

Figyelmetlensége miatt zsákutcába sod-
ródnak a munkálatai. Közelítse meg más 
szemszögből a kérdéseket, és alkalmaz-
zon egyszerű megoldásokat!

Túlságosan sokfelé kötelezte el magát, 
ezért nem képes mindennek eleget ten-
ni. Igyekezzék megőrizni a higgadtságát, 
és rangsorolja a tennivalóit!

Pozitív változások várnak Önre, ha kel-
lően nyitott arra, hogy befogadja azokat. 
Legyen határozott, és próbálja felismerni 
az előnyös szituációkat!

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.

ÚJ GENERÁCIÓ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
23° / 30°

Kolozsvár
25° / 29°

Marosvásárhely
26° / 32°

Nagyvárad
25° / 31°

Sepsiszentgyörgy
24° / 30°

Szatmárnémeti
24° / 27°

Temesvár
24° / 32°

 » A 2012-ben írt Az 
apa című színdarab-
ját 2020-ban fi lmre 
adaptálta, amelyért 
Aranyglóbusz díjra
jelölték és Oscar-díj-
jal jutalmazták.

Szolgáltatás2021. július 29.
csütörtök10

Az orvos mondja a páciensnek:
– Kovács úr! Miért küldte vissza felbon-
tatlanul a kipostázott kezelési számlát?
– De hát, doktor úr, maga tiltotta meg, 
hogy felizgassam magam.

A tanító néni kérdi az elsős Pistikétől:
– Ha a kistestvérednek van három já-
ték autója, és te abból kettőt elveszel, 
akkor mi lesz az eredmény?
– Hatalmas bunyó.

VICC

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
29/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az újgazdag meglátogatja a divatos szob-
rászt, aki megmutatja alkotásait a műte-
remben. Egy női akt különösen megtetszik 
a vendégnek.
– És, mondja, művész úr, honnan van ez 
a gyönyörűség?
– Egy hatalmas márványtömbből farag-
tam ki.
– Komolyan mondja? És ...? (Poén a rejt-
vényben.)

Honnan 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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