
Energiaitalhoz hasonló folyadékok már a 20. század elején léteztek Skóciá-
ban (például az Irn Bru, azaz magyarul vasfőzet), az első mai értelemben vett 
energiaitalt viszont Japánban állították elő 1962-ben. Az új italt a gyártó Lipovi-
tan-D-nek nevezte el. Az eleinte rekreációs céllal, a gyógyászatban alkalmazott 
üdítő a B1-, a B2- és a B6-vitamin mellett taurint és niacint tartalmazott. A ter-
méket kezdetben főleg az ázsiai munkásosztály kedvelte, leggyakrabban a rik-
sák fogyasztották. Később az üdítőital-gyártó vállaltok is felismerték az ener-
giaitalokban rejlő lehetőségeket; először a Pepsi hozott létre 1995-ben effajta 
italt Josta néven. Jelenleg az Egyesült Államokban és Kanadában gyártott leg-
ismertebb termékek közé sorolható a Beaver Buzz, Crunk, Monster, Rockstar, 
Venom, Burn (Coca-Cola-termék) és Amp (Pepsi-termék). Az Európában gyár-
tottak közül a legismertebbek: Red Bull (Ausztria), Hell (Magyarország), Luco-
zade (Nagy-Britannia), Liquid X (Hollandia). Manapság az energiaitalok leggya-
koribb összetevői a B-vitaminok, magas koffeintartalmú vegyületek (pl. taurin, 
guarana, ginzeng stb.), cukrozott víz, gingkobilobakivonat és olykor folsav.

KALENDÁRIUM

Az energiaitalok története

Szeptember 3., kedd
Az évből 246 nap telt el, hátravan 
még 119.

Névnap: Hilda
Egyéb névnapok: Annamária, Cso-
bán, Gergely, Hildelita, Piusz, Tirza, 
Szerafi na

Katolikus naptár: Nagy Szent 
Gergely pápa, Szent Hilda
Református naptár: Hilda
Unitárius naptár: Hilda, 
Annamária
Evangélikus naptár: Hilda
Zsidó naptár: Elul hónap 3. napja

A Hilda női név az ófelnémet erede-
tű Hildegárd magyarosított formája, 
elemeinek jelentése: védelmező har-
cosnő. Rokon neve: Hildelita, Ildikó.
Bingeni Szent Hildegárd (1098–
1179) német természettudós, apátnő, 
valamint zeneszerző volt, akit a lát-
noki adottságai végett Germánia pró-
fétanőjének is neveztek. Leghíresebb 
műve a Tudd az utat című könyve, 
amelyben vallásos vízióiról számol 
be. Emellett a gyógyászati és termé-
szettudományos témájú munkái is 
jelentősek. 1326-ban XXII. János pápa 
boldoggá avatta őt. A nyelvészek vé-
dőszentjüknek tekintik.

Charlie Sheen
Az Aranyglóbusz díjas színész New 
Yorkban született 1965. szeptem-
ber 3-án Carlos Irwin Estévez 
néven. Szülei (Janet She-
en és az Aranyglóbusz 
díjas Martin Sheen), 
valamint három test-
vére (Emilio Estevez, 
Renée Estevez és Ra-
mon Estevez) szintén 
színészek. Kilencéve-
sen szerepelt először 
a kamerák előtt, édes-
apja mellett egy mellék-
karaktert alakított. Első 
főszerepét 1986-ban játszot-
ta A szakasz című háborús drá-
mában. A következő évek fonto-
sabb fi lmjei közé sorolható A vadnyugat
fi ai (melyben bátyjával, Emilióval játszott együtt), A megtörhetetlen (apja partnere-
ként), A három testőr, Nagy durranás (1–2. rész), A John Malkovich-menet. 2002-ben 
a Kerge város című sorozat utolsó évadában lévő vendégszereplését Aranyglóbusz 
díjjal jutalmazták. 2003-tól 2011-ig a Két pasi meg egy kicsi című vígjátéksorozat-
ban Charlie Harper reklámzeneszerző szerepét játszotta; a 2. és 3. évadban nyújtott 

teljesítményéért kétszer jelölték Aranyglóbuszra. 
A 2000-es években felbukkant a Horrorra akadva 
három részében, 2012-től pedig a Nyugi, Charlie! 
sorozat főszereplője lett. A 90-es évek során több 
problémája akadt a törvénnyel, majd kétévi pró-
baidőre bocsátották. 2015-ben bejelentette, hogy 
HIV-fertőzött. Háromszor nősült meg (Donna Peele, 
Denise Richards és Brooke Mueller színésznőkkel), 
mindegyik házassága válással végződött, utóbbi 
két házastársától két-két gyermeke született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Most kizárólag azokkal a teendőkkel fog-
lalkozzék, amelyekhez eddig nem érzett 
magában elég kitartást! Nemsokára je-
lentős előrelépésre számíthat.

Törekedjék a minőségi munkavégzésre! 
Ezúttal nem a gyorsaság, hanem a preci-
zitás vezet eredményre. Szakítson több 
időt a személyes kapcsolataira!

Kitartóan keresi magának az újabb ki-
hívásokat, melyeket aztán rendre le is 
küzd. Ha segítőkész marad a társaival, 
később Ön is számíthat támaszra!

Uralkodó bolygója sok energiával tölti fel 
Önt, így nagy lelkesedéssel tudja végezni 
tevékenységét. Erőfeszítéseit hamarosan 
méltányolni fogják.

Rendkívül bizonytalan a viselkedése, így 
most ne álljon elő nagy tervekkel, inkább 
engedje át az irányítást másoknak, Ön 
csupán sodródjék az árral!

Ne ragaszkodjék görcsösen a korábbi el-
képzeléséhez, mert könnyebb úton is el-
érheti céljait! Maradjon nyitott az újszerű 
lehetőségek befogadására!

Könnyen elveszíti a türelmét, emiatt ál-
landó feszültség uralkodik Ön körül. Job-
ban teszi, ha most kerüli a társaságot, és 
egyedül végzi a tennivalóit.

Munkahelyén komoly lépés előtt áll, 
ezért legyen leleményes! Próbálja meg az 
Ön javára fordítani a körülményeket, vi-
szont ne kapkodja el a döntéseit!

Ma változó a hangulata, de kitartó a 
munkavégzése során. Használja fel a ta-
pasztalatait, és ne hátráljon meg a koc-
kázatos vagy nehéz helyzetektől!

Kissé kicsúszik a kezéből az irányítás, így 
szüksége lesz önfegyelemre és türelem-
re. Ha lehet, ne szálljon hiábavaló viták-
ba a környezetében élőkkel!

Tele van ambícióval, minden munkát Ön 
szeretne megoldani. Lehetőleg ne hagy-
ja magát befolyásolni, a kockázatos dol-
gokba pedig ne menjen bele!

Nehezen tudja egyedül megvalósítani a 
feladatait. Lehetőleg csakis azokat a sze-
mélyeket avassa be a terveibe, akikben 
maradéktalanul megbízik!

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.

ONLINE KIFIZETÉS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
19° / 26°

Kolozsvár
21° / 28°

Marosvásárhely
22° / 29°

Nagyvárad
17° / 25°

Sepsiszentgyörgy
21° / 27°

Szatmárnémeti
18° / 27°

Temesvár
19° / 26°

 » 2002-ben a Ker-
ge város című ko-
médiasorozat utol-
só évadában lévő 
vendégszereplését 
Aranyglóbusz díjjal 
jutalmazták. 

Szolgáltatás2019. szeptember 3.
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A 2019. augusztus 19–22. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: 
aug. 19., hétfő: ...itthoni használatra; aug. 20., kedd: ...felfedezni Amerikát; aug. 
21., szerda: ...jól világít az új kvarcórám; aug. 22., csütörtök: ...fokos legyen a láza.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. szep-
tember 15-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
3/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Petike bőgve szalad a mamájához:
– Anya, Kriszti megrángatta a hajamat!
– Ne haragudj rá! Kriszti még pici, még 
nem tudja, hogy a hajhúzás fáj.
Petike elmegy, és pár perc múlva a másik 
szobából még erősebb bömbölés hallat-
szik. Krisztike bőg keservesen, de Petike 
megmagyarázza:
– ... (Poén a rejtvényben.)

Gyerekek

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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