
Az első színházak az ókori Egyiptomban jelentek meg valamikor az i. e. 7. 
században. Felépítésük theatronból, szkénéből és orkhésztrából álltak 
(ezek különböző korszakokban jöttek létre, végleges formájukat azonban 
csupán a hellenisztikus korban nyerték el. A színészek az orkhésztrában 
léptek színre, mely egy kör alakú, rendszerint egy hegy lábánál, domb olda-
lánál található tánchely volt. A szkéné volt a háttér, a theatron pedig maga a 
nézőtér. Az ülőhelyeket a kezdetekben fából ácsolták, később sziklába vé-
sett lépcsőzetesen kialakított ülőhelyeket fejlesztettek ki. A fedett színhá-
zak megjelenéséig ezen létesítmények  félkör alakú, tető nélküli építmények 
voltak, amelyek kiváló látószögű lelátókkal és rendkívüli akusztikai hatás-
sal bírtak. Ezt a korszakot az úgynevezett régi színháznak jelölik, ami első-
sorban a görög és római korra volt jellemző. A theatron szó magát a szín-
teret jelentette, mára viszont ezt a kifejezést színházi fogalomként hasz-
nálják. Az első önálló színházat 1576-ban építették a fogadók mintájára, a 
mai értelemben vett első színház (a londoni Globe Színház) 1559-ben épült.

KALENDÁRIUM

A színházak története

Szeptember 2., csütörtök
Az évből 245 nap telt el, hátravan 
még 120.

Névnap: Rebeka
Egyéb névnapok: Dorina, Ella, Fo-
 dor, Ingrid, István, Margit, Renáta, 
Rozália, Teodor, Teodóra, Töhötöm

Katolikus naptár: Szent István, 
Szent Renáta, Ingrid, Rebeka
Református naptár: Rebeka
Unitárius naptár: Rebeka, Rozália
Evangélikus naptár: Rebeka, 
Dorina
Zsidó naptár: Elul hónap 25. napja

A Rebeka héber származású női 
név, jelentése: megigéző. Rebecca 
Ferguson napjaink ismert svéd szí-
nésznője, aki 2013-ban Wood ville Er -
zsébet királyné szerepét öltötte ma-
gára A fehér királyné című történel-
mi drámában, teljesítményéért pedig 
Aranyglóbusz díjra jelölték. Eddigi 
karrierje során több mint 30 produk-
cióban játszott, a legismertebb fi lm-
jei közé sorolható a Herkules (2014), 
Flo rence: A tökéletlen hang (2016), 
A legnagyobb showman (2017), Sötét 
zsaruk a Föld körül (2019), Új múlt 
(2021) és két Mission: Impossible-fi lm 
(Titkos nemzet, Utóhatás).

Kyra Sedgwick
Az Aranyglóbusz díjas amerikai színész-
nő, rendező, producer New York-
ban született 1965. augusztus 
19-én Henry Dwight Sedgwick 
vállalkozó, illetve Patricia 
Rosenwald logopédus lá-
nyaként.  Tanulmányait a 
Sarah Lawrence Kollé-
giumban kezdte, majd 
a Dél-Kaliforniai Egye-
temen diplomázott szín-
ház szakon. Képernyőn 
1982-ben debütált a Egy 
más világ című tévészériá-
ban, aztán számos televíziós 
produkcióban tűnt fel kisebb-na-
gyobb sikerrel. Első kiváló alakítását 
a Miss Rose White című tévédrámában 
nyújtotta, melyért Aranyglóbusz díjra jelölték. Kar-
rierje A főnök című sorozat főszerepével ívelt a csúcsra, 2005 és 2012 között; rend-
kívüli  teljesítményéért hatszor jelölték Aranyglóbusz díjra (ebből egyet elnyert), 
öt alkalommal pedig Emmy-díjra (amelyből szintén egyet bezsebelt). A fontosabb 

fi lmjei közé tartozik még a Szóbeszéd (1995), A cso-
dabogár (1996), Váratlan apaság (2000), Egy csók 
és más minden (2002), Ösztönember (2004), Gye-
rekjáték (2007), Gamer: Játék a végsőkig (2009),  Bo-
rotvaélen (2012), Trükkös befejezés (2013), Brooklyn 
99: Nem százas körzet (2014) és Menekülés a múlt 
elől (2017). 1988-ban feleségül ment Kevin Bacon 
színészhez, akivel mindmáig boldog házasságban 
él, két gyermekük született: Travis és Susie, utóbbi 
szintén a színészi pályát választotta.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Sikeres napra számíthat, amennyiben 
okosan osztja be az idejét. Keresse az 
egyszerű megoldásokat, a bonyolult fel-
kéréseket pedig utasítsa vissza!

Ezúttal képtelen kiállni a céljaiért, már a 
legkisebb akadálynál megtorpan. Keres-
sen olyan elfoglaltságokat, amelyekkel 
túlléphet a bizonytalanságán!

Ne veszítse el a türelmét, hogyha nem 
alakulnak az elképzelései szerint a dol-
gok! Maradjon higgadt, és fedezze fel, 
hol csúszott hiba a számításaiba!

Nehezen tud összpontosítani, szétszórt-
sága miatt pedig felhalmozódnak a teen-
dői. Rendezze a gondolatait, és csupán 
rutinmunkákkal foglalkozzék!

Tartsa meg az őszinteségét, és maradjon 
együttműködő, kerülje el a vitás szituáci-
ókat! Fordítson több időt a kapcsolatai-
ra, valamint a saját dolgaira!

Remek hangulatot teremt maga körül, és 
készséggel áll rendelkezésre, ha valaki 
segítséget kér Öntől. Hamarosan megle-
pő fordulatokban lesz része.

Több akadály kerül az útjába, és úgy tű-
nik, csak segítséggel tud kilábalni ne-
hézségei sűrűjéből. Avassa be a munká-
jába a bizalmasabb kollégáit!

Kiváló érzékkel talál megoldásokat a vá-
ratlanul felbukkanó kérdésekre. Lehető-
leg ne változtasson az elvein, továbbra is 
céltudatosan cselekedjék!

Ma váratlan kiadásai adódhatnak. Bár 
biztos anyagi háttérrel rendelkezik, még-
is most érdemes újabb lehetőségeket 
keresnie a már meglévők mellé.

Nem tudja kézben tartani az események 
irányítását, ezért a tevékenységei is holt-
pontra kerülnek. Igyekezzék alkalmaz-
kodni a kialakult helyzetekhez!

Legyen elővigyázatos, ugyanis pár meg-
gondolatlan lépés elég ahhoz, hogy el-
veszítse mindazt, amiért eddig oly sokat 
küzdött. Intézze egyedül ügyeit!

Uralkodó bolygója fokozza a lendületét, 
így most bátran kezdeményezhet. Tűz-
zön ki magának új célokat, azonban le-
gyen elővigyázatos a lépéseiben!

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.

PÓT  

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
12° / 15°

Kolozsvár
13° / 17°

Marosvásárhely
14° / 18°

Nagyvárad
15° / 20°

Sepsiszentgyörgy
12° / 16°

Szatmárnémeti
15° / 19°

Temesvár
18° / 21°

 » Eddigi karrierje 
során hatszor jelöl-
ték Aranyglóbusz 
díjra, ötször pedig 
Emmy-díjra (mind-
egyikből egyet-
egyet elnyert). 
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– Doktor úr, mostanában mindenkit or-
vosnak látok! Mondja, mit tegyek?
– Nem tudom, kisasszony, de jobban ten-
né, ha kihozná nekünk azt a két sört és a 
pizzát, amit már egy órája rendeltünk!

A várandós nőtől kérdezi a nőgyógyász:
– Hölgyem, óhajtja, hogy az apa is részt 
vegyen a szülésen?
– Semmiképp, mert a férjem egész biz-
tos, hogy nem egyezne bele.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. szep-
tember 12-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
2/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Rendszeresen dézsmálják Dénes gazda 
kertjét, aki emiatt dühbe gurul, és lesni 
kezdi furkóval a tettest. Észreveszi, hogy 
gyerekek másznak át a kerítésen, és kez-
dik szedni az almát. Nosza, rohan feléjük 
a furkóval, de biza azok gyorsabbak nála.
– Állj meg, góbé, mutasd, ki vagy? – kiált 
Dénes a legközelebbi fickóra.
Mire az:
– Álljon meg kend, hisz ... (Poén a rejt-
vényben.)

Állj meg!

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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KARIKATÚRA: BEST OF KÖNCZEY ELEMÉR




