
A magyar személynevek nagy része héber, görög vagy latin eredetű, kisebb 
részük germán, szláv vagy török, az eredeti magyar nevek száma csekély, de 
előfordulnak egyes emberek (főleg írók) által kitalált nevek is. A legtöbb tu-
lajdonnév köznévből származik, így minden személynévnek és helynévnek 
volt egy eredeti jelentése is, de mivel a személy- és helységnevek általában 
sokszázados vagy akár évezredes múltra tekintenek vissza, e nevek jelenté-
se sokszor már nem világos, a nevek puszta hangsorrá váltak. Az első ma-
gyar személynevek a 9. századból valók. A nevek elterjedésében nagy szere-
pe volt a névdivatnak. Magyar nyelvterületen az eredeti keresztnevek mellett 
a honfoglaláskor és még utána is egy ideig a török majd szláv nevek jöttek 
divatba. A középkori névadásra hatással volt a Trója-regény. A 18. század 
végén és a 19. század elején pedig népszerű irodalmi művek terjesztettek 
egy-egy nevet. A reformkor idején váltak népszerűvé a rég elfeledett és fel-
újított nevek (pl. Béla, Zoltán, Ildikó, Enikő). A névdivat legtöbbször felülről 
lefelé terjedt: a polgárok utánozták az arisztokratákat, a falu pedig a várost.

KALENDÁRIUM

A magyar keresztnevek eredete

Június 15., hétfő
Az évből 167 nap telt el, hátravan 
még 199.

Névnapok: Jolán, Vid
Egyéb névnapok: Ábrahám, Bernát, 
Bernárd, Estella, Izolda, Jolánta, Lo-
tár, Sztella, Viola, Violetta, Zoé, Zója

Katolikus naptár: Szent Jolán, 
Szent Viola, Vid
Református naptár: Vid
Unitárius naptár: Jolán, Vid
Evangélikus naptár: Jolán, Vid
Zsidó naptár: Sziván hónap 
22. napja

A Jolán női név Dugonics András író 
névalkotása, amely a szerző Jólánka, 
Etelkának leánya (1803) című regé-
nyében szerepelt legelőször; forrása 
valószínűleg a középkori magyar Jó -
leán (jó leány) név lehetett. Árpád-
házi Jolán (1219–1251) II. András ma-
gyar király lánya volt, akit 1235-ben 
feleségül vett I. Jakab aragóniai király. 
Tíz gyermeke született, közülük több, 
házasság révén trónra került a kora-
beli Európában.
A Vid régi magyar férfi név a latin gyö-
kerű Vitus személynév délszláv alak-
formája, jelentése: erdőből származó. 
Régi változatai: Vida, Vidos.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Minden apróság miatt ne bosszankod-
jék, inkább nézze a dolgok jó oldalát, és 
őrizze meg a jó kedélyét! Megérzései hoz-
zásegítik az üzleti sikerekhez.

A mai napon arra törekedjék, hogy minő-
ségi munkát végezzen! Most nem a gyor-
saság vezet előnyhöz, hanem az alapos 
kivitelezés és a precizitás.

Munkahelyén alapos odafigyelésre lesz 
szüksége. A mai nap folyamán egy ré-
gebbről húzódó kérdést is megoldhat, 
ha rájön, mi kerülte el a figyelmét.

A képzelőereje, illetve a szakmai tudása 
révén most komoly előrehaladásra szá-
míthat. Találékonysága ez alkalommal 
sokat lendíthet az eredményein.

Uralkodó bolygójától ma elegendő ener-
giát kap ahhoz, hogy a saját javára for-
dítsa az életét befolyásoló eseményeket. 
Kezelje lazábban a dolgokat!

Ha új feladatot vállal, mérje fel előre a 
buktatókat, ugyanis a leküzdhetetlen 
akadályok könnyedén a kedvét szeghe-
tik, és megállásra kényszeríthetik!

Gondolja át alaposan a döntéseit! Le-
gyen mindvégig türelmes, és haladjon 
lépésről lépésre a kitűzött célja felé! 
Ma gánéletében változásra készülhet.

Ezúttal csak magabiztossággal lesz 
képes sikereket elérni. Őrizze meg a 
higgadtságát, maradjon türelmes, a tár-
sai nézeteit pedig vegye fontolóra!

Komoly eredményeket érhet el, hogyha 
félreteszi a megrögzött szokásait, és nyi-
tott az új lehetőségekre. Legyen merész, 
de cselekedjék észszerűen!

Szenteljen több időt a magánéletére, 
rendszerezze a kapcsolatait! A mai nap 
kiválóan alkalmas a mélyben húzódó 
nézeteltérések tisztázására.

Rendkívül zaklatott, emiatt képtelen ha-
tékonyan végezni a feladatait. Csak ru-
tinteendőket tervezzen be, a hosszú távú 
terveket halassza el máskorra!

Adjon hangot a véleményének, de en-
gedje, hogy mások is segítsék a céljai el-
érésében! Maradjon objektív, és vegyen 
figyelembe minden javaslatot!

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.

JŐVŐKÉP  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
16° / 18°

Kolozsvár
18° / 21°

Marosvásárhely
18° / 20°

Nagyvárad
20° / 22°

Sepsiszentgyörgy
17° / 19°

Szatmárnémeti
21° / 24°

Temesvár
20° / 22°

Szolgáltatás2020. június 15.
hétfő10

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

június
15/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A hölgy autóvezetési órákat vesz. Né-

hány óra múlva megkérdi az oktatót:

– Mondja, kérem, mennyire van szük-

ségem, hogy tudjak?

– Még körülbelül háromra!

– Hogyan? Már csak három órára?

– Nem! Három...! (Poén a rejtvényben.)

Órán

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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Középkori
szemérmeskedés – online

Beleuntunk a vírussal való bajlódásba, a véleményformálók ezért 
kaptak elő egy újabb, sok mindenkit szóra bíró témát. Számítá-
suk majdnem tökéletesen bejött, csakhogy váratlanul a középkor 
kellős közepébe csöppentünk vissza. Nem tartom magam naiv-
nak, mégis megdöbbentett, hogy épp ennyire volnánk?! Igen, 
ennyire! Pedig maga a téma a leginkább emberközelinek mond-
hatók egyike, de úgy látszik, az önmagunkhoz való felnövésben 
valahol nagyon megrekedtünk. Nem akarom tovább csigázni az 
érdeklődést, az alapkérdés: legyen-e szexuális nevelés az isko-
lában. Alapkérdésnek neveztem, mert azonnal több irányba szét 
is ágazott a problematika. „Ízelítőül” csak néhányat említenék: 
inkább a szülő nevelje-e ebben a témában a gyerekét, vagy hagy-
ja, hogy amikor odakerül, megtanulja a saját bőrén. Továbbá a 
magyarázatba történő esetleges elmélyedés csak szóban történ-
jék-e ,vagy illusztrációk kíséretében, ha pedig illusztráció, akkor 
művészi alkotás – fi lm, festmény –, vagy az életből ellesett fotó 
legyen-e?! Zúdultak a vélemények, nekem meg egy-egy újabb 
hallatán, folyton nőtt a döbbenetem, mivel az elmúlt nyáron a ha-
zai hírcsapokból csak a caracali elcsábított, megerőszakolt, majd 
megölt lányok esete folyt, hol ilyen, hol olyan szemszögből teker-
getve a témát. A pedofília különben nem tekinthető a globalizá-
ció vagy a technikai fejlődés melléktermékének, hisz a 19. század 
második felében már ismertek voltak a városi iskolák körül set-
tenkedő „cukros bácsik” vagy a mutogatós férfi ak. A második vi-
lágháború után, amikor alig akadt család, amelyek ne hallottak 
volna a katonák szexuális „hőstetteiről”, az 1948-as államosí-
tásig a középiskolákban orvosok tanították az egészségtant, 
nyíltan felvállalva a leghajmeresztőbb kérdések megválaszo-
lását. És 72 év elteltével sokan még most is azon sápítoznak, 
hogy „disznóságokra” akarják nevelni a szende, ártatlan gye-
rekeiket az iskolában?! Sok „ártatlan” szülőnek fogalma sincs, 
a világhálón gyerekeik milyen ismereteket szerezhetnek be, 
amikről még ők, a szülők sem tudnak esetleg semmit. Az álné-
ven történő ismerkedésekről és azok következményeiről, meg 
az egymás „felvilágosításáról” nem is szólva. Legjobb volna nem 
közvitára engedni ezt a máris parttalanná vált beszédfolyamot, 
hanem az osztályfőnököknek megoldaniuk, vagy ha úgy érzik, 
nem menne, az iskolaorvos vagy pszichológus segítségét kérni.
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