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Szerepváltás a posta és
közönségének viszonyában

Enyhe káosz lengi be mostanában a postai szolgáltatások idővel
kapcsolatos minőségét. Szó sincs a hajdan példaértékű vasúti
pontosság állapotáról, a vége-hossza nincs várakozásokról és
az elhanyagoltság miatti sorozatos balesetekről, azért is illettem
az enyhe jelzővel a postai tevékenységet. Hisz hogyha káoszról
van szó, akkor ez akár bóknak is vehető. Röviden talán a lényeg,
hogy a híres ﬁlm óta közszájon forgó „a postás kétszer csenget”
helyett ma egyre inkább az a kĳelentés állná meg a helyét, hogy
a postás egyszer sem csenget. Nem udvariassági látogatást várok el tőlük, csak a már előre kiﬁzetett szolgáltatás elvégzését.
De nem! És nem csupán velem van a baj, hisz én igazán ritkán
veszem igénybe a postát, hanem sok mindenkitől hallom, hiába várják a rokonok vagy ismerősök által elküldöttnek mondott
ajánlott levél vagy pénz érkezését, a postás nem jelentkezik.
Majd jó pár nap múlva kapnak egy úgynevezett reavizt, újraértesítést és mehetnek átvenni a küldeményt a postára. Jártam már
én is így, nem értettem ezt az „újrázást”, hisz itthon vagyunk, a
postaláda bezárva, de nem töprengtem túl sokat, felvettem a
postán a felvennivalót. Eszembe jutott viszont, amit a Dániában
élő barátnőm mondott, hogy náluk már nincs is hagyományos
értelemben vett posta, (ahogy vezetékes telefon sem!), hanem
gyorsaságban egymással vetélkedő futárszolgálatokat lehet
igénybe venni. Ez az, mi is errefelé tartunk, tulajdonképpen a
mai technika lehetőségeinek köszönhetően. Egy-két éve mesélte eléggé felháborodva egy idősebb ismerősöm, hogy hiába
próbálta távirattal felköszönteni egyik rokonát, azt mondták
neki, ilyesmi már nincs, hívja fel, üzenjen interneten vagy csináljon, amit akar. A napokban én is mind vártam, hogy legalább
egyszer csengessen a postás a tértivevénnyel feladott csomag
után járó pénzzel, de nem tette. Pedig a csomagküldéskor előre
kiﬁzettem egy nekem küldendő összeg „utaztatásának” díját is.
Elmentem a postára, az összeg szép nyugodtan ott lapult, meg
is kaptam. Amíg a papírokat töltögette a hivatalnok, én elsütöttem a kétszer csengető postás poénját, mire egy mögöttem
várakozó férﬁ nevetve mondta: ő már megszokta: nem kell várakozni a kettőt csengető postásra, inkább eljön ő és csenget –
ha kell, akár háromszor is – a postának. Ezen már nem tudunk
mi úgyse változtatni – tette még hozzá, jobb, ha beleszokunk.

HOROSZKÓP

KALENDÁRIUM
Szeptember 9., hétfő
Az évből 252 nap telt el, hátravan
még 113.
Névnap: Ádám
Egyéb névnapok: Dorottya, Omár,
Orgona, Péter, Pető, Szerafina, Szergiusz, Tivadar, Vulfia
Katolikus naptár: Szent Ádám,
Kláver Szent Péter
Református naptár: Ádám
Unitárius naptár: Ádám
Evangélikus naptár: Ádám
Zsidó naptár: Elul hónap
9. napja

Az Ádám sumér gyökerű férfinév,
jelentése: atyám. A Biblia szerint az
első ember viselte ezt a nevet, akit
Isten megteremtett. Adam Sandler
napjaink ismert amerikai színésze,
aki a Billy Madison, a dilidiák (1995)
című vígjátékban debütált főszereplőként. A nagy sikert a Nászok ásza
(1998) című fi lm hozta meg számára. A Kótyagos szerelem (2002) című
komédiában nyújtott alakításáért
Aranyglóbusz díjra jelölték. Karrierjét negatív teljesítmények is övezik.
ugyanis 35-ször jelölték Aranymálna
díjra (ez a díjkiosztó rekordjának számít), amelyből kilencet „elnyert”.
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 Kos márc. 21. – ápr. 20.
Fordítson több figyelmet az aktuális munkálataira, új vállalkozásokba pedig ne
kezdjen bele! Őrizze meg a higgadtságát,
és bízzon az intuícióiban!
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A lisztérzékenység fogalma
A lisztérzékenység vékonybelet érintő autoimmun betegség, amely jelenleg nem gyógyítható. A betegség felfedezőjének Samuel Gee brit gyermekgyógyászt tartják, aki 1888-ban írta le az általa coeliac affectionnek nevezett kórt, amin egy főként kisgyermekeket érintő emésztési zavart értett. Az
újabb áttörést a holland Henri W. Dicke munkássága jelentette, aki az 1944es holland éhínség folyamán felismerte, hogy a coeliacos betegek állapotában drasztikus javulást idéz elő, ha megvonják tőlük a búza, rozs vagy zab
alapú ételeket. Mára a lisztérzékenység egyedüli hatásos kezelése az állandó
jellegű gluténmentes diéta, amellyel a beteg tünetmentessé tehető, valamint
az idejében kezdett diétával jelentősen csökkenthető a kórképpel járó más
szövődmények kockázata is (például meddőség, tumorok stb.). A lisztérzékenység előfordulása egyes földrajzi régiókban jelentős különbségeket mutat, becslések szerint a világ népességének körülbelül egy százalékát érinti.
A betegség kialakulásában különösen két korcsoport érintett: a csecsemők
és a negyedik évtizedben levők. A nők között gyakoribb, mint a férfiaknál.

KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

ELSŐ NAP

Kovács a tengerparton sétál, és nagyokat sóhajtva, szomorúan bámul a vízbe.
Egy ismerőse arra jár, és megszólítja:
– Miért szomorkodik, Kovács úr?!
– Ne is kérdezze, az első anyósom ezen
a helyen fulladt a tengerbe.
– Ugyan, ne gondoljon rá – vigasztalja
az ismerőse –, hiszen van már másik.
Kedves, szerény asszony...
– Igen, igen – sóhajt Kovács –, ...
(Poén a rejtvényben.)
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jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Uralkodó bolygója remek lehetőségeket
teremt Önnek az érvényesüléshez. Engedje szabadon a fantáziáját, és szakítson a megszokott módszerekkel!
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Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Fárasztó napra készülhet, megérzései
ma rossz tanácsadónak bizonyulnak.
Most sok bosszúságtól kímélheti meg
magát, ha meghallgatja a társait is.



Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Fontos lépéseket tehet a tevékenységében, ha mer kockáztatni, és nem riad
meg a kihívásoktól. A kétes vállalkozásoktól viszont tartsa távol magát!
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Szatmárnémeti
20° / 26°
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Marosvásárhely
21° / 24°
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Kolozsvár
22° / 25°

Sepsiszentgyörgy
18° / 23°
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Csíkszereda
17° / 22°

Nagyvárad
18° / 25°
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Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Nehezen tud dönteni komoly ügyekben.
Ne hagyja, hogy úrrá legyen Önön a türelmetlenség! Inkább vonuljon vissza, és
csupán a háttérből dolgozzon!

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.

szeptember Név:Tel.:
9/1
Cím:

Rák

Bonyodalmakkal teli napra készülhet,
így ez alkalommal szüksége lesz a szakmai tapasztalataira és a tudására. Cselekedjék mindig tárgyilagosan!

SUDOKU

NYERŐSZELVÉNY

máj. 21. – jún. 21.

Teljesen felborul a megtervezett napja,
sok buktató hátráltatja a munkáját. Maradjon alkalmazkodó, és egyszerre csakis egy dologgal foglalkozzék!
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. szeptember 22-éig szerkesztőségünk címére(400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

Ikrek

Ha eredményeket akar elérni más megoldásokhoz kell folyamodnia. Vegye észre az előnyös körülményeket, ha pedig
szükséges, kérjen útbaigazítást!



Séta közben

ápr. 21. – máj. 20.

Kissé túlbecsüli az erőforrásait, emiatt
pedig rosszul méri fel a lehetőségeit. Próbáljon meg a realitás talaján maradni,
ha nem akar rontani a helyzetén!
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KISLEXIKON

Bika

Temesvár
18° / 27°



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Ezúttal kizárólag a saját erejére támaszkodhat, külső segítségre egyáltalán nem
számíthat. Fektessen nagyobb hangsúlyt
a személyes kapcsolataira!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Ossza be okosan az energiáit, és ne hamarkodja el a folyamatokat, mert ezzel
zsákutcába sodorja a teendőit! Igyekezzék lépésről lépésre haladni!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Kisebb feszültség tombol a környezetében, ezért ha teheti, határolódjék el a felesleges szócsatáktól, és kizárólag a napi teendőire koncentráljon!

