
A szaunát az északi népek feltehetően kétezer éve ismerik, bár az első írásos 
említések csak körülbelül ezer évre nyúlnak vissza. Eredetileg mosakodásra, 
fürdésre használatos helyiség volt, de mivel itt tiszta víz és általában tisztaság 
volt, szülésekhez, valamint betegek gyógyulásához is használták. A vándorló, 
északi nomádok primitív szaunái földbe ásott gödrökből álltak, amibe tüzet rak-
tak, felülről pedig befedték, hogy egy fürdésre alkalmas, meleg helyet készítse-
nek. A tűz nyitott volt, és a fürdőzőknek várniuk kellett, míg a tűz kialszik, vagy 
már csak parázslik, mielőtt használni kezdték a szaunát. Az indiánok úgyneve-
zett inipije nagyon hasonló ehhez. A gödörfürdő később füstszaunává fejlődött, 
mely az északi szaunák leghagyományosabb formája. Erre a célra egy kisebb fa-
ház szolgált, amelyben a tűzhelyen befűtöttek, a szaunázást pedig csupán ak-
kor lehetett megkezdeni, amikor 3-4 óra múlva a tűz már nem füstölt, legfeljebb 
csak parázslott. Sokáig a füstszauna volt az egyetlen szaunafajta, az 1930-as 
években viszont megjelentek a modern, kéményes változatok. A 20. század so-
rán az iparosodással a nagyobb városokban már közszaunákat is üzemeltettek.

KALENDÁRIUM

A szauna története

Január 27., hétfő
Az évből 27 nap telt el, hátravan 
még 339.

Névnapok: Angéla, Angelika
Egyéb névnapok: Botár, János, 
Kri zsán, Lotár, Szidónia, Tivadar, 
Ulászló, Zsolt

Katolikus naptár: Merici Szent 
Angéla, Angelika
Református naptár: Angelika
Unitárius naptár: Lotár, Zsolt, 
Szidónia
Evangélikus naptár: Angelika
Zsidó naptár: Svát hónap első napja

Az Angéla latin származású női név, 
jelentése: angyal, követ, hírnök.
Az Angelika női név a latin angelicus 
melléknévből jött létre, jelentése: an-
gyalhoz hasonló. Rokon neve: Ange-
lina. Angelina Jolie napjaink egyik 
legismertebb színésznője, akit az Ész-
vesztő (1999) című fi lmben nyújtott 
alakításáért Oscar-díjat kapott. A Lara 
Croft - fi lmeknek köszönhetően vált 
igazi sztárrá, amely a Tomb Raider 
videójáték alapján készült. A Hatal-
mas szív (2007) című drámában való 
szerepléséért Aranyglóbusz díjra je-
lölték, az Elcserélt életek (2008) című 
fi lmjéért pedig ismét Oscarra jelölték.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Növelje munkája hatékonyságát, dolgoz-
zon ki új terveket! Kizárólag a tennivaló-
ira koncentráljon, és ne keveredjék bele 
mások magánügyeibe!

A mai napon komoly döntéshozatalra 
kényszerül. Ne engedje, hogy a magán-
életi problémái negatívan befolyásol-
ják a hivatásbeli eredményeit!

Pozitív hozzáállása nagyban megköny-
nyítheti a hivatásbeli helyzetét. Az elkép-
zeléseinek kivitelezésében ezúttal sem-
mi nem akadályozhatja meg.

Nyugodt pillanatok várnak Önre. Sok 
mindent befejezhet, amire az elmúlt idő-
ben nem jutott ideje. A sikerélmények új 
lendületet adnak majd Önnek.

Váratlan nehézségekbe ütközik, ez pe-
dig megviseli önt. Hogyha képes lesz tisz-
ta fejjel felmérni a probléma mibenlétét, 
hamar megtalálja a megoldást.

Tervei jól kigondoltak, ráadásul segítsé-
get is kap a kollégáitól. Használja ki a 
kommunikációs tehetségét ahhoz, hogy 
megerősítse a kapcsolatait!

Nehezen tud odafigyelni a napi tevékeny-
ségeire, ezért keressen könnyen végez-
hető teendőket, de azért a kötelezettsé-
geit se hagyja figyelmen kívül!

Eredményes napra számíthat. Főleg a 
színfalak mögött végzett munkája hoz 
eredményeket. Őrizze meg józanságát, 
gondolkodjék következetesen!

Kilátástalan helyzetbe sodródik. Csak 
akkor tud majd átlépni a holtponton, ha 
kihasznál minden lehetőséget, és min-
dig az egyszerű utat választja.

Ma több akadályt kell leküzdenie, emel-
lett a határidők is szorongatják Önt. Csu-
pán akkor számíthat teljesítményére, ha 
elfogadja a társai segítségét.

Bonyodalmas napra készülhet. Lehető-
leg úgy ossza be az idejét, hogy ne kell-
jen alkalmazkodnia másokhoz, ugyanis 
ez most a nehezére esne.

Az utóbbi időben kissé zavarossá vált 
minden Ön körül. Értékelje át néhány 
kapcsolatát! Döntse el, hogy mi fontos 
Önnek, és eszerint cselekedjék!

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.
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. február 
9-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

január
27/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Rohannak a matrózok a kapitányhoz:
– Jobbról ellenséges hajó közelít!
– Jól van, fiúk! Készüljetek a harcra, és 
hozzátok a vörös ingemet!
– Miért pont a vöröset?
– Azért, mert ha abban harcolok, akkor az 
ellenség nem látja, hogy megsebesültem.
Alighogy kimondta, érkezik még egy matróz:
– Kapitány úr! Balról is ellenséges hajó 
közelít!
– Ebben ...! (Poén a rejtvényben.)

Harcra fel!

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.

SUDOKU

6

5

2

3

8

2

9

6

5

6

1

1

4

2

7

1

8

6

5

8

7

9

4

6

9

3

4

7

6

1

Szájkímélő vírus

Furcsa vírus terjedt el politikusaink között: a szájakat kíméli, de 
a cselekvést szolgáló szerveket gúzsba köti. Leginkább a kor-
mánytagok körül ólálkodik, és amint lehet, lecsap rájuk. Orvo-
silag még nem diagnosztizálták, talán mert az orvosoknak télvíz 
idején más teendői is akadnak, mint a vége-hossza nincs üres 
szólamokat hallgatni; én viszont nem vagyok orvos, s így elne-
veztem ezt az újdonsült kórokozót szájkímélő vírusnak. A mosta-
niak még ellenzékből kezdték a szövegfelmondást, fűt-fát ígérve 
arra az esetre, ha ők ragadnák meg a kormányrudat, amióta vi-
szont csodával határosan ez megtörtént, csak a szavak zúdulnak 
továbbra is ránk, tetteknek nyomát sem látni. Közben az ellenfél 
térfelére is átlibbentek a vírusok, mert a három éven át regnálók 
most bezzeg bőszen osztják az észt, mondogatják, mit és hogyan 
kellene tenni. Csak épp azt felejtik el, hogy amikor ők tehették 
volna, épp az ellenkezőjét cselekedték. Ha nem a mi bőrünkön 
csattanna az üres szavak ostora, azt mondanám, ez a folytonos 
szélkakaskodás a Caragiale tollára méltó, magát előszeretettel 
elitnek nevező politikusbagázsnak a bája. De hát mi látjuk kárát 
az állandó tetthiányos kárálásnak, legyen hát annyi jussunk, hogy 
megmondhassuk róluk a véleményünket. Nem rangsorolom őket 
„ideológiailag”, nevetséges is volna a pártokat keresztül-kasul 
járkáló egyének világában ideológiai alapon osztályozni a pusz-
ta hatalmi széljáráskövetőket. Jót derültem a minap, amikor a 
nemrég még életre-halálra Dragnea-barát Tăriceanu azzal érvelt 
a liberálisokhoz saját zsebpártjával együtt való visszalépése 
mellett, hogy az ő családjában született újjá az 1990-es változás 
után a hajdani liberális párt. Nem tudom, mit válaszoltak neki, 
ha én lettem volna válaszadó helyzetben, csak annyit mondtam 
volna: na és?! Arról ugyanis semmit nem szólt, hogy az emlege-
tett újjászületés után épp ő – másik két társával, akik később a 
legismertebb pártvándorokká lettek – vált ki, új liberális pártot, 
nem sokkal később még újabbat alapított úgy, hogy a 90-es évek 
derekán legalább három liberális minipárt létezett, míg el nem 
kezdődött soraik rendezése. Ilyen előzmények után inkább ma-
radt volna csendben, ne nyomuljon újfent hatalomközelbe. De 
a vírus őt is megtámadta, s ha nem jut mikrofonhoz, nem tudja 
kiadni magából a népnek a cifra ígéreteket, és a bennrekedt 
vírus talán nem fog tudni újabb áldozatokat szedni.
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