
A fekete bors (latin nevén: piper nigrum) India nyugati partvidékéről, Malabár-
ból származik, mely cserje csonthéjas termését az indiai konyhában már körül-
belül négyezer évvel ezelőtt használtak fűszerként. Az ókori görögök nagy becs-
ben tartották, a sóhoz hasonlóan olyan értékes volt, hogy nemcsak fűszerként, 
de fizetőeszközként, váltságdíjként, illetve adófizetésre is felhasználták, a bors 
volt az úgynevezett fekete arany. A Római Birodalomban is fontos szerepet ka-
pott fizetőeszközként, ekkoriban rengeteg borsot raktároztak. Az ókori egyip-
tomiak mumifikáláshoz alkalmazták, hozzájuk föníciai és arab kereskedők 
révén jutott el. A középkori konyhában elsősorban az alapanyagok minőségi 
hibáit fedték el vele, azonban még mindig olyan drága fűszer volt, hogy pénz-
ként is funkcionált, innen ered az úgymond borsos ár kifejezés. Később annyi 
bors került Európába, hogy elveszítette értékét, bárki számára elérhetővé vált, 
viszont mindmáig él a kifejezés, hogy a bors a fűszerek királya. A paprika után 
a fekete bors a magyar konyha leghasználtabb fűszerféléje. A világ legna-
gyobb feketeborsó-termesztő országai: Vietnam, Indonézia, India és Brazília.
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A Henrik férfi név a német származá-
sú Heinrich névből ered, elemeinek 
jelentése: körülkerített birtokon ural-
kodó. Női alakja: Henrietta. I. Henrik 
(876–936) német király volt, akinek a 
nevéhez fűződik a kalandozó magyar 
csapatok megverése. Őt tekintik a né-
met nemzeti királyság alapítójának.
A Roland férfi név a germán Hruod-
nandból jött létre, jelentése: vakme-
rő hős. Roland Garros (1888–1918) 
francia pilóta, illetve hadnagy volt, aki 
elsőként repülte át a Földközi-tengert 
1913-ban. Az ő emlékére nevezték el 
a párizsi salakpályás Grand Slam-
teniszbajnokságot.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Fontos döntések várnak Önre. Legyen ob-
jektív, és csak olyan szempontok alapján 
tegye meg a lépéseit, amelyek érvekkel jól 
alátámaszthatók!

Ezúttal több fronton kell helyt állnia, 
ezért lehetőleg úgy tervezze meg a nap-
ját, hogy a magánügyei mellett a kötele-
zettségeire is jusson ideje!

Bár gondosan megtervezte a mai napját, 
számos váratlan eseménnyel kell szá-
molnia. Próbáljon alkalmazkodni, de ne 
veszítse szem elől a terveit!

Úgy érzi, kissé túlvállalta magát. Komoly 
ütemtervre és ügyes szervezésre lesz 
szüksége, hogyha a végére akar járni va-
lamennyi megbízásának.

Ezúttal alkalma adódik érvényesíteni a 
kreativitását. Hogyha kockázatos lépé-
sekre szánja el magát, vegyen számítás-
ba minden következményt!

Egy váratlan fordulatnak köszönhetően 
nagy lépést tehet a karrierjében. Marad-
jon következetes, és mindig cselekedjék 
a megérzései szerint!

Olyan feladattal néz szembe, amely első 
látásra megoldhatatlannak tűnik. Alkal-
mazzon új módszereket, így képes lesz 
megbirkózni a kihívással!

A tettvágy, illetve a gyorsaság jellemzi a 
mai napját. Most behozhatja az elcsú-
szott határidőket, és befejezheti a régóta 
húzódó munkálatait is.

Rendszerezze a felhalmozódott felada-
tait, és addig ne fogjon bele új tervekbe, 
míg a folyamatban lévő ügyeit nem zárta 
le maradéktalanul!

Ne engedje, hogy kihasználják! Túl köny-
nyen mond igent, bele sem gondol a kö-
vetkezményekbe. Vonuljon vissza, és 
csak a háttérből tevékenykedjen!

Rendkívül nyitott és befogadó, ezért ma 
helyezze a hangsúlyt a személyes kap-
csolataira! Most még a kompromisszu-
mok is előnyére válhatnak.

Hivatásában kényes helyzetbe kerül. 
Győzze le a gátlásait, ezáltal sokkal ha-
marabb továbbléphet, és maradandó ká-
rokat sem kell elkönyvelnie!

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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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
18° / 22°

Kolozsvár
21° / 23°

Marosvásárhely
19° / 24°

Nagyvárad
21° / 24°

Sepsiszentgyörgy
18° / 22°

Szatmárnémeti
21° / 24°

Temesvár
23° / 26°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. július 
26-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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15/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két Thaiföldről jött barát beszélget:
– Hallottál már az új thaimasszázs-sza-
lonról? Remek hely! Autóval jönnek érted, 
étellel-itallal kínálnak, néhány óra múlva 
hazaszállítanak, és még ezer eurót is 
kapsz.
– Hihetetlen, egyszerűen hihetetlen! Te 
már voltál ott?
– Én nem, de a... (Poén a rejtvényben.)

Hihetetlen!

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
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Öntörvény

Tudom jól, semmi jogom sincs törvénytervezeteket javasolni, 
azért mégis megpróbálkozom, hátha  valakihez eljut az ötlet, 
aki a törvényhozó testület tagja, és esetleg sikerrel keresztül is 
tudná vinni a megszavazást. Előrebocsátom, nem kérek semmi-
féle jogdíjat, senkit nem fogok beperelni plágiumért, egyszerűen 
csak könnyebb lesz valamivel az életünk ennek az „öntörvény-
nek” nevezett előírásnak a működésbe lépésével. Mert nem tu-
dom, mások hogy élik meg ezt a mostanra abszolút általánossá 
vált szokást, miszerint bármiről is legyen szó, azonnal csípőből 
a politikai ellenfélre dobják a felelősséget. Nem mondom, hogy 
régebben nem lett volna hasonló, de ami jelenleg zajlik, az már a 
közéleti cirkuszi mutatványok minden fajtáját kimeríti. Már az is 
megfordult a fejemben, hogy talán titokban, minden nyilvános-
ságot kizárva – beleértve a hivatalos megjelenés kötelezettségét 
is – csak úgy, csendben, mutyiban, ám közfelkiáltással eldöntöt-
ték, ez lesz a politika harcai stratégiája: az ellenfél bemázolása. 
S hogy mennyire színjáték ez az egész, abból is látszik, ahogy 
az ehhez hasonló törvényeket megszavazzák. Ami ugyanis mind-
nyájuk zsebe tartalmára jótékonyan hat, azt ellentmondások és 
üres, mesterségesen zavarosra habart viták nélkül megszavaz-
zák. Példákat inkább nem említenék, hisz aki egy kicsit is fi gyeli 
a közéletet, annak lassan már hányingere lesz, ha a különleges 
fi zetések és nyugdíjak kerülnek szóba. Ha jól emlékszem, há-
romnapos határidőt ígértek az eltörlésükig az előző kormány 
megbuktatásakor, ám szinte azonnal kiderült, hogy még három 
hét, sőt három hónap sem elég, merthogy így a törvényes jogok, 
meg úgy, sőt amúgy, mostanra pedig tulajdonképpen világos 
lett, hogy három vagy harminc év sem volna elég a maguknak 
pimaszul megszerzett előjogaik elveszejtéséhez. Ezért is hiszem 
azt, hogy ez az első szóval az aktuális ellenfelet támadó tak-
tika közös megállapodás gyümölcse, s még ha közülük vala-
ki magáévá is tenné az öntörvény lényegét, miszerint csak a 
saját pártjának, illetve önmagának a legalaposabb felelősségi 
elemzése után térhetne rá más párt és személy okolására. Ha 
pedig erre nem volna hajlandó, azonnali hatállyal elveszítené 
kiváltságos helyét a törvényhozók között. Ez lenne az a mumus, 
ami miatt érdemes volna beiktatni a törvényt, legalább a mások 
szidása azonnal megszűnne. És elindulhatnánk egy jobb irányba!
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