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csütörtök

KÖZTERÜLET

Életképek
rácson belül és kívül

MOLNÁR
JUDIT

Csak ámulok és bámulok, nem értem, hogy is juthattunk oda,
ahol most vagyunk, közel három évtizeddel az annyira vágyott
és remélt, talán épp ezért igaznak hitt változás kezdete után.
Ha valaki mit sem tud az országról, és a távirányítója megvicceli az egyik hazai hírtévét kapcsolva, akkor biztosra veszi, hogy
valamiféle rosszul sikerült, sci-ﬁ nek indult katyvaszba tévedt.
Amióta ugyanis az egykori szocdem csúcsszemélyek közül kettő
a rács mögé került, hozzátenném: egyelőre kettő, mert azt beszélik, hogy tovább érik a gyümölcs, szóval a két jómadár bezárása után a tévéadók vezető hírei arról szólnak, miként is telnek
őkelméik napjai. Részletesen ismertetik, mit esznek, milyen
göncökben jelennek meg a nyilvánosság előtt, mit óhajtanak,
és hasonló badarságokat. Arról természetesen nem esik szó,
hogy az elsíbolt pénzek mikor kerülnek vissza rendeltetési helyükre, viszont csak úgy halkan, fél szájjal rebegnek el egy-egy
szép nagy összeget, amit lassan már heti rendszerességgel kérnek kölcsön. Hogy mire, arról semmi felvilágosítást nem adnak,
talán attól félnek, valaki rákérdezne a dübörgőnek kikiáltott
gazdaságra. De hallgatnak a többi szökevényről is, újabban sem
Szerbiából nem osztja az észt a nagy tévémogul és a tengerentúlon lebzselő két hölgyeményről sem lehetett újabb gyermekáldással kapcsolatosan hallani. De a legérdekesebb, hogy ezek a
jól informáltságukra, villámgyors hírmegközelítésükre annyira
büszke adók valami furcsa szeméremből elfelejtették azt a hírt
közölni, amin pedig nem ártott volna egyénenként, és mint közösségnek is elrágódniuk. Engem nagyon meghatott és nagyon
megörvendeztetett: már két-három hete bejelentették ugyanis a
francia hatóságok, hogy stop a szerencsétlenül járt Notre Dame
újjáépítésére beáramló összegeknek, köszönik, de többet ne
küldjön senki, mivel máris jóval több érkezett a szükségesnél,
a fölösleget más műemlék templomok rendbehozatalára fogják
fordítani. Igen, ilyen is van, ahogy néhány perces vonatkésés
miatt lemondó japán közlekedési miniszter is, nem pedig csak
saját zsebre játszó ﬁ ckók és csajok, mindenre rábólintó beleegyezés és a víg kurjantás, hogy jól van ez így is, fő az egészség,
csak rosszabb ne legyen. S ez be is válik, hisz a rossz ugyanolyan
relatív, mint a jó, s aki rácson kívül van, talán arra gondol, de jó
annak, aki rács mögé került, mekkora tévésztárt faragtak belőle!

HOROSZKÓP

KALENDÁRIUM
Június 13., csütörtök
Az évből 164 nap telt el, hátravan
még 201.
Magyar feltalálók napja
Névnapok: Anett, Antal
Egyéb névnapok: Anetta, Anna, An tigoné, Anton, Grácia, Netti, Tóbiás
Katolikus naptár: Páduai Szent
Antal, Antónia, Anett
Református naptár: Antal
Unitárius naptár: Antal, Tóbiás
Evangélikus naptár: Antal, Anett
Zsidó naptár: Szíván hónap
10. napja

Az Anett női név az Anna francia
alakformájából önállósult, jelentése:
báj, kecsesség, kellem. Rokon nevek:
Anetta, Anéta, Netta, Netti.
Az Antal férfi név a római Antonius
nemzetségnévből rövidült, jelentése:
herceg, fejedelem, elöljáró. Rokon neve: Anton. Női párja: Antónia. Reguly
Antal (1819–1858) magyar néprajztudós volt, aki a finnugor rokonság
bizonyítását tűzte ki az élete céljául.
Etnográfi ai anyagot gyűjtött a lappok, az észtek, majd az Ural környéki
népek között. Kutatómunkája miatt
sokszor Észak Körösi Csomája néven
is szokták emlegetni.
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 Kos márc. 21. – ápr. 20.
Komoly eredményeket érhet el, hogyha
félreteszi a megrögzött szokásait, és nyitott az új lehetőségekre. Legyen merész,
de cselekedjék észszerűen!
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A C-vitamin története
A 16. század elején tudósok megállapították, hogy az úgynevezett aszkorbinsav (a későbbi C-vitamin) hiányakor gyakran kialakult az egyik legrégebben ismert hiánybetegség, a skorbut. Ez a betegség hatalmas pusztításokat okozott a háborúk és az éhínségek idején, illetve a hajósnépeknél. Később ezen népek felismerték, hogy a gyümölcsöket is tartalmazó étrendek
a hosszú hajóutakon segítenek a skorbut megelőzésében. Azonban csak
1912-ben, tengerimalacokon végzett kísérletek során sikerült igazolni, hogy
a skorbut valóban hiánybetegség. 1920-ban a vegyészek C-vitaminnak nevezték el ezt a tápanyagkomponenst, sokan viszont ekkoriban hexuronsavként emlegették. 1937-ben a brit Norman Haworth kémiai Nobel-díjat kapott
az aszkorbinsav szerkezetének meghatározásáért (megosztva Paul Karrer
svájci kémikussal, aki C-vitamin mellett más vitaminok után is kutatott), és
ugyanebben az évben kapta meg az orvosi Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert,
aki a C-vitamin biológiai hatásait tanulmányozta. Tudományos elnevezése (aszkorbinsav) a latin eredetű scorbuticus (skorbut) szóból jött létre.

KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓ

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR
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jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

A munkahelyén kissé csökken az Önre
nehezedő teher, így most jut ideje rendszerezni a gondolatait, illetve levonni az
elmúlt időszak tanulságait.
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Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Gondolja át alaposan a döntéseit! Legyen mindvégig türelmes, és haladjon lépésről lépésre kitűzött célja felé! Magánéletében változásra készülhet.



Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Bármilyen helyzetbe kerül, maradjon
őszinte, viszont ne akarjon megfelelni
mindenkinek! Keresse azon személyek
társaságát, akikben megbízik!
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Kolozsvár
24° / 29°
Marosvásárhely
25° / 29°

Sepsiszentgyörgy
22° / 28°
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Csíkszereda
21° / 27°

Nagyvárad
26° / 31°

3

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Kerülje a tartozkodó magatartást, ugyanis ezzel csak ellenszenvet vált ki a környezetében! Töltsön minél több időt
azokkal, akik számítanak Önre!

IDŐJÁRÁS

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy
kell beírnunk a hiányzó számokat,
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 9-ig
minden egyes szám, illetve a 9 kis
négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.

június
13/3

Rák

Szenteljen több időt a magánéletére,
rendszerezze a személyes kapcsolatait!
A mai nap kiválóan alkalmas a mélyben
húzódó nézeteltérések tisztázására.
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NYERŐSZELVÉNY

máj. 21. – jún. 21.

Minden apróság miatt ne bosszankodjék, inkább nézze a dolgok jó oldalát, és
őrizze meg a jó kedélyét! Megérzései hozzásegítik az üzleti sikerekhez.

Kovács és Szabó ismét a pultot támasztják kedvenc borkostolójukban. Kovács
nagyon lógatja az orrát, Szabó megkérdi:
– Miért olyan bánatos, Kovács?
– Á, hagyja, beteg az anyósom.
– És ki kezeli?
– A körzeti orvosunk.
– Akkor ne nyugtalankodjék! Szegény ...
(Poén a rejtvényben.)

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. június
23-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

Ikrek

Adjon hangot a véleményének, de engedje, hogy mások is segítsék a céljai elérésében! Maradjon objektív, és vegyen
figyelembe minden javaslatot!



Bánat

ápr. 21. – máj. 20.

Ha új feladatot vállal, mérje fel előre
a buktatókat, ugyanis a leküzdhetetlen
akadályok könnyedén a kedvét szeghetik, és megállásra kényszeríthetik!
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KISLEXIKON

Bika

Szatmárnémeti
25° / 30°
Temesvár
26° / 31°



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Ezúttal csak magabiztossággal lesz képes sikereket elérni. Őrizze meg a higgadtságát, maradjon türelmes, a társai
nézeteit pedig vegye fontolóra!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

A mai napon arra törekedjék, hogy minőségi munkát végezzen! Most nem a gyorsaság vezet előnyhöz, hanem az alapos
kivitelezés és a precizitás.



Halak

febr. 20. – márc. 20.

A képzelőereje, illetve a szakmai tudása
révén most komoly előrehaladásra számíthat. Találékonysága ez alkalommal
sokat lendíthet az eredményein.

