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Szolgáltatás

2019. augusztus 28.
szerda

KÖZTERÜLET

Ha a szó igaz volna
MOLNÁR
JUDIT

Régebben talán emlegették, hogy a miniszter szavunk eredeti latin értelme a szolga, kisegítő volt, indoklásul pedig a katolikus
misék közben az liturgiát irányító papok segítségére siető ﬁatal
ministránsokra utaltak. A változó idők során viszont az ezredévekkel ezelőtti közösségek szolgálatára választott-kinevezett
miniszterekből mindenható uraságok lettek és a vasárnapi szabad délelőttjüket ministrálás végett feláldozni kész legénykék
száma is lecsökkent. Döntő érvként pedig csak annyit, hogy a
latin nyelv tanulása iránti vágyakozás sem olyan, mint hajdanán
volt. Vagyis a miniszter szó hallatára bárkinek bármi eszébe juthat, de talán a segítőkész szolga fogalma a legkevésbé. Ha valaki
ellenőrizni szeretné a fentebb vázolt etimológiát, az értelmező
szótárakban megteheti, de azt semmiképpen sem ajánlom, hogy
valamelyik magas polcra helyezett miniszternek kezdje el bizonygatni a régi latinok igazát, mert félő, hogy az első mondat után véget vet a párbeszédnek és becsületsértési pert akaszt az igazához
ragaszkodó szómagyarázónak. Az pedig, gondolom, senki előtt
nem kétséges, a pert őméltósága, a miniszter nyerné meg. Röpke
néhány nap múlva, nem húznák-nyúznák, más peres ügyekhez
hasonlóan. Ám, ha belegondolunk, egyáltalán nem volna rossz,
ha a szó eredeti értelme igaz volna. Nem kellene folyton a korrupciós ügyekről, a kézen-közön elsíbolt hatalmas összegek zsebre
vágásáról hallgatnunk a hajmeresztő híreket, melyek egytől egyik
lezáratlanok, befejezetlenek maradnak. Hiába a köznek okozott
kár pontos összegének ismerete, hiába éli világát mindenki szeme láttára az elkövető, az üres szövegeléseken kívül legföljebb
egy rövid kis börtönbüntetés után máris szabadlábon vannak,
merthogy… Egy sor nevetségesebbnél nevetségesebb indoklás
áll készen az ügyvédek ﬁókjában. Sőt nálunk még az sem ritka,
hogy ha honatya vagy honanya az enyveskezű delikvens, akkor a többi hasonló leszavazza a mentelmi joguk megvonását.
Tehát vígan megy tovább minden, különböző magas rangú állásokat is megpályáznak (és meg is kapnak), legutóbb például brüsszeli komisszárnak két olyan személyt javasoltak, akik
mindketten az épp felsoroltakra hajazó esetekben ügyködtek.
Brüsszelben szerencsére kissé másképp áll az ókori latinok értékrendjének ismerete, ott még tudják a miniszter szó eredeti
értelmét és a javaslatra nem válaszoltak. Jó példa ez a szó igazára!

HOROSZKÓP

KALENDÁRIUM
Augusztus 28., szerda
Az évből 240 nap telt el, hátravan
még 125.

Névnap: Ágoston
Egyéb névnapok: Ágost, Ágosta,
Alfréd, Elemér, Gusztáv, Hermész,
László, Mimóza, Morgána, Mózes,
Pelágia
Katolikus naptár: Szent Ágoston,
Szent Mózes
Református naptár: Ágoston
Unitárius naptár: Ágoston
Evangélikus naptár: Ágoston
Zsidó naptár: Áv hónap 27. napja

Az Ágoston és Ágost férfinevek a
latin eredetű Augustinus rövidüléséből keletkezett, jelentése: fenséges, fennkölt. Női párja: Auguszta,
Ágosta. August Ferdinand Möbius
(1790–1868) német matematikus és
csillagász volt, aki ismertségét egyik
felfedezése révén, a róla elnevezett
Möbius-szalaggal szerezte, amely egy
nem irányítható, kétdimenziós felületből áll (aminek mindössze egyetlen oldala van) az euk li deszi térbe
ágyazva. A számelméletben úgyszintén szép eredményeket ért el (pl. Möbius-függvény vagy a Möbiusinverziós formula).
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 Kos márc. 21. – ápr. 20.
Felgyűltek a tennivalói, ezért most több
irányba kell kiterjedjen a figyelme. Lehetőleg maradjon mindenben megfontolt,
és kerülje a spontán lépéseket!
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A szeszesitalok története
Bár fennmaradt bizonyítékok szerint a 2. századi görög alkimisták értettek a
lepárláshoz, a legrégebbi szeszes italok az ún. tejpálinkák számítanak; ezeket
Ázsiában állították elő valamikor a 4. század során. Ezt követően lassan szerte a világon elterjedtek a szeszesitalok, melyeknek összetevői tájanként, országonként nagyon különbözőek voltak; a változatosságot elsősorban az időjárás, illetve a természeti adottságok alakították ki. Az ír whisky, valamint a német
brandy körülbelül ugyanakkor jelent meg a 12. században. Ezen szeszfajtáknak azonban az alkimisták tiszta párlataihoz képest sokkal alacsonyabb volt
az alkoholtartalmuk (kb. 40%), és eleinte gyógyító elixíreknek minősültek. A 14.
századtól kezdve az égetett szeszek fogyasztása rendkívül megnőtt Európában
részben azért is, mert a pestis ellenszereként alkalmazták őket. 1400 környékén felfedezték, miként lehet búza-, árpa- és rozssörből szeszt főzni, ami sokkal olcsóbb volt a szőlőnél. Ekkor születtek meg Európa különböző nemzeti italai: a belga és holland jenever, az angol gin, a német schnaps, az olasz grappa,
a skandináv akvavit, a lengyel és orosz vodka, a balkáni rakia vagy az ír poitin.

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

KOALÍCIÓS VÁLSÁG
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jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Fogadja érdeklődéssel az Ön elé kerülő
kihívásokat! Sok élményben lehet része,
ezért tekintse tapasztalatszerzésnek a
most kezdődő folyamatokat!

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Elővigyázatosan vágjon bele az új tennivalók kivitelezésébe! Őrizze meg a nyugalmát, és legyen segítőkész, amikor segítségért fordulnak Önhöz!



Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Lendületesen áll neki a munkájának, és
szinte mindenre talál megoldást. Tűzzön
ki új célokat, majd kezdje el kidolgozni a
sikerekhez vezető utat!
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Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Felgyorsulnak Ön körül az események,
így szüksége lesz minden szakmai tapasztalatára, hogy átvészelje a mai napot. Óvakodjék a kockázatoktól!

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.

augusztus Név:Tel.:
28/3
Cím:

Rák

Megingott az önbizalma, ezért a mai nap
cseppet sem alkalmas a fontos döntések
meghozatalára. Szentelje idejét főleg a
személyes kapcsolatainak!
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NYERŐSZELVÉNY

máj. 21. – jún. 21.

Bátran belefoghat a hosszú távú terveibe,
ugyanis a pozitív hozzáállásának köszönhetően ezúttal képes lesz helyes irányba
terelni a tevékenységét.

Egy tehetségtelen poéta magából kikelve üvölt az irodájában:
– Szóval Ön azt meri mondani, hogy a
verseim silány fércművek? Hát vegye tudomásul, ha Petőfit, József Attilát és Adyt
már régen elfelejtették, az én könyvem ott
lesz minden család könyvespolcán!
A szerkesztő bólint.
– ... (Poén a rejtvényben.)

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. szeptember 8-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

Ikrek

Rendkívül szerencsés napnak néz elébe,
így bátran kockáztathat. Ámde bármibe
is belekezd, előtte mérlegelje a lehetséges következményeket!



Vegye tudomásul!

ápr. 21. – máj. 20.

Kiszámíthatatlanok a reakciói, ennek fényében hajlamos szélsőségesen ítélkezni. Vonuljon vissza, és igyekezzék egyensúlyba hozni a lelki világát!
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KISLEXIKON

Bika

Csíkszereda
20° / 27°
Kolozsvár
24° / 30°
Marosvásárhely
22° / 29°
Nagyvárad
26° / 32°
Sepsiszentgyörgy
23° / 28°
Szatmárnémeti
25° / 32°
Temesvár
27° / 32°



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Képtelen kiállni az elképzelései mellett,
és hibát hibára halmoz. Ha teheti, kizárólag rutinmunkákkal foglalkozzék, és
kerülje a viszályhelyzeteket!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Meglepő fordulatokra készülhet, melyek
később új megvilágításba helyezik a lehetőségeit. Koncentráljon a részletekre,
és cselekedjék racionálisan!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Hirtelen döntései beláthatatlan következményeket eredményezhetnek. Ha lehet, ma ne rögtönözzön! Hagyja, hogy
mások irányítsák a folyamatokat!

