
Az emberi szervezetben előforduló laktózérzékenység vagy laktózintolerancia 
a tejtermékekben lévő cukorféle lebontásának a képtelensége. Ennek elsődle-
ges oka a feldolgozáshoz szükséges laktáz enzim hiánya vagy alacsony szint-
je. Bár az évszázadok során több tudós és orvos is észlelt gyomorpanaszokat, 
illetve bőrtüneteket egyes tejfogyasztóknál, a kórt csupán az 1950-es évek fo-
lyamán vették észre, amikor az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) elkötelez-
te magát az éhínség enyhítése érdekében, valamint először tett ilyen irányú lé-
péseket világszerte. Kutatások szerint a kóros laktózérzékenységet okozhatja 
olyan lisztérzékenység is, amely tönkreteszi a vékonybél bélbolyhait. Egy nem-
rég kidolgozott tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a tünet legelőször 
kb. 7500 évvel ezelőtt tűnt fel a tejfeldolgozásból megélő balkáni és közép-eu-
rópai földműveseknél. Becslések szerint jelenleg világszerte a felnőtt népes-
ség 70 százaléka nem képes teljes egészében lebontani a tejcukrot. Ez az 
arány Észak-Európában 5 százalék, míg Dél-Európában 75 százalék, azonban 
egyes ázsiai és afrikai országokban ezen érték eléri akár a 90 százalékot is.
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A Borbála női név a görög származá-
sú Barbara régi, magyaros alakja, je-
lentése: idegen, külföldi nő. Barbara 
Bel Geddes (1922–2005) Oscar-díjra 
jelölt amerikai színésznő volt, aki a 
pályafutását 1941-ben kezdte a Cse-
berből vederbe című Broadway-szín-
műben. Az Én emlékszem a mamára 
című drámában nyújtott teljesítmé-
nyéért 1949-ben Oscar-díjra jelölték. 
Leghíresebb alakítását a Dallas című 
sorozatban formálta meg Ellie Ewing 
karaktereként, amelyért három al-
kalommal (1980, 1981, 1982) jelölték 
Aranyglóbusz díjra, végül 1982-ben 
megkapta a Golden Globe-szobrot.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Túlbonyolítja a megoldásokat, így a leg-
több munkája holtpontra kerül. Ezúttal 
jobban tenné, hogyha az észérvekre, il-
letve a tényekre hallgatna.

Negatív tényezők befolyásolják az életét, 
számos megpróbáltatás elé kerül. Ma-
radjon türelmes és kitartó, csakis ekkép-
pen vészelheti át a mai napot!

Szembe kell néznie a gondjaival, nem 
menekülhet tovább a felelősség elől. Mi-
előbb tisztázza a problémákat, és szaba-
dítsa fel magát a terhek alól!

Kerülje a vakmerő manővereket, és fi-
gyeljen oda a javaslatokra! Ne tegyen fél-
reérthető kijelentéseket, ugyanis azok-
nak súlyos kihatásai is lehetnek!

Vegyen erőt magán, és emelkedjék felül 
a gondjain! Mindenre meg fogja találni a 
helyes módszert, csupán ki kell aknáznia 
a szakmai adottságait.

Oldja fel a munkahelyi egyhangúságot, 
és legyen megértő a társaival! Engedje 
szabadon a fantáziáját, vigyen egy kis 
kreativitást a munkájába!

Kitartásának és önuralmának köszönhe-
tően szinte minden kötelezettségét telje-
síti. A munka mellett fektessen hangsúlyt 
a személyes viszonyaira is!

Eredményes napra számíthat, amennyi-
ben okosan osztja be az idejét. Keresse 
az egyszerű eljárásokat! A komplex felké-
réseket utasítsa vissza!

Hivatásában váratlan fejlemények kö-
vetkeznek be, emiatt kénytelen lesz újra-
tervezni a napját. Legyen megfontolt, és 
maradjon a realitások talaján!

Rendkívül felelőtlenül viselkedik, vala-
mint hajlamos vitákba keveredni. Ha te-
heti, kerülje el az olyan helyzeteket, ame-
lyekben döntéseket kell meghoznia!

Remek hangulatot teremt maga körül, és 
készséggel áll rendelkezésre, ha valaki 
támogatást kér Öntől. Hamarosan meg-
lepő fordulatokban lesz része.

Sok energiával rendelkezik, ezért bátran 
bevállalhat bonyolult teendőket is. Arra 
azonban vigyázzon, hogy a tevékenysé-
gét kapkodás nélkül végezze!

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.

SZÁJBARÁGÓS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–5° / 1°

Kolozsvár
–5° / 1°

Marosvásárhely
–4° / 2°

Nagyvárad
–3° / 3°

Sepsiszentgyörgy
–5° / 1°

Szatmárnémeti
–8° / 0°

Temesvár
–1° / 5°

Szolgáltatás2019. december 4.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. decem-
ber 15-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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4/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az orvos mondja a páciensnek:

– Uram, az Ön idegei tönkrementek!

– Tudom, doktor úr, a horgászás miatt.

– Hogyan? Úgy tudni a horgászás nyug-

tatja az idegeket.

– ... (Poén a rejtvényben.)

Az orvosnál

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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Nincs más hátra,
mint előre!

Előbb megpróbálkoztak fi gyelmen kívül hagyni a csúfos elnök-
választási vereséget, majd felhangzott a bosszúállásra buzdító 
jelszó, rekordokat döntögettek a lemondok, nem mondok le nyi-
latkozatok, ha valaki számolta és hitelesíttette, biztosan a Guin-
ness-rekordok könyvébe jut a bizonytalanságnak, önhittségnek 
és akarnokságnak ez a megalázó bizonyítéka. Volt sírás, rívás és 
fogaknak csikorgatása is, különösen a női szakasz tett ki magá-
ért, mintegy éreztetve, hogy egymáson vezetik le a dicsőségesen 
újraválasztott elnökön hetekig élezett nyelvi vívómutatványaikat. 
Mi is történt pontosan az éjszakai ülésen, nem tudni, de tény, 
hogy az elhasznált, gyűrött, magát erősen lejáratott pártvezető-
ség helyett egy új, liliomos csapattal az élen, frissen, üdén jöttek 
ki a világ elé. A levitézlett volt miniszterelnöknek, aki nagyralátá-
sában már-már nemcsak az ország elnökének, de a világ urának 
is képzelte magát, meg kell elégednie a nőtagozat vezetői címé-
vel, illetve majd a legközelebbi választásokkor egy biztos szená-
tusi székkel. Nem szeretném őnagysága „lelkesedését” letörni, 
de a helyében keresnék egy kézzel foghatóbb állást, mert addigra 
lehet, hogy az utóbbi időben általa folyamatosan leszólt pipogya 
fráter férfi ak már emlékezni sem fognak rá, amikor majd megje-
lenne a bársonyszékre illő kispárnával a hóna alatt. Vagy csinál-
jon, amit jónak lát, attól nem kell félnünk, hogy felkopik az álla a 
munkanélküli-segélyből. A megszelídülés legékesebb jele viszont 
nem is az amazonok lenyugtatása, hanem a vereség után azonnal 
bejelentett bizalmatlansági indítvány benyújtásának elnapolása. 
Majd valamikor februárban, a hivatalos pártkongresszus után 
hozzák ismét szóba, ha úgy látják jónak, nyilatkozta az ügyvezető 
elnök, aki mellesleg a képviselőház elnöke is és aki nem győz-
te ismételgetni, hogy véget ért az eddig dívott atyuskarendszer, 
kollektív vezetése van, és lesz is a jövőben a pártnak, tehát ilyen-
olyan címekre és pozíciókra nem is érdemes senkinek áhítoznia. 
Ugyancsak többször említette az új szövetségesek utáni keres-
gélés szükségességét, elsősorban a szakadárokból összeállt és 
élre törni vágyó Ponta-párt tagjaira utalva, hisz végeredményben 
vértestvérek lennének, vagy mi a csuda, és egyébként is jobb a 
megbékélés, mint a folytonos gyűlölködés. Így van, meglátjuk 
meddig tart majd ez a hangulat, de végre most már a bosszúra buz-
dító jelszó helyett azt ordítják, hogy nincs más hátra, mint előre!
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