
A tokhal ikráiból előállított kaviárnak az ókori időkben élők gyógyító hatást 
tulajdonítottak, ám később gasztronómiai különlegességként fogyasztották. 
A középkorban a kaviár kereskedelme királyi jog volt, az alattvalók pedig kizá-
rólag külön engedéllyel foglalkozhattak ilyesmivel. Például II. Miklós orosz cár 
uralkodása idején kaviárban kérte a halászok éves adóját. Miután Észak-Ame-
rika folyóiban is felfedezték a tokhalat, a 20. század elején az Amerikai Egye-
sült Államok, valamint Kanada lett a világ legnagyobb exportőre. Ennek követ-
keztében a halállomány olyannyira megcsappant, hogy kereskedelmi korlá-
tozást vezettek be. 1960-tól a kaviár világkereskedelmi ára ismét megugrott 
a szűkös kínálat miatt. Napjainkban a két legnagyobb kaviárexportőr ország 
(Oroszország és Irán) is állami szinten védi a tokhalakat az orvhalászokkal 
szemben. Iránban kihajózási tilalmat vezettek be, míg Oroszországban álla-
mi monopóliummá tették ezen ikrafajta előállítását. Mára a legdrágábbnak a 
Kaszpi-tengerben élő belugának az ikráját tartják. A kaviár elnevezés a perzsa 
tojás szóból ered. Néhány éve nemzetközi kaviárnapot (július 18.) is szerveznek.

KALENDÁRIUM

A kaviár története

Július 20., hétfő
Az évből 202 nap telt el, hátravan 
még 164.

Névnap: Illés, Margaréta
Egyéb névnapok: Aurél, Eliána, Éli-
ás, Folkus, Gyöngyi, Jeromos, Margit, 
Marinella, Marinetta, Szoraja

Katolikus naptár: Szent Illés, Szent 
Margaréta, Eliána
Református naptár: Illés
Unitárius naptár: Illés
Evangélikus naptár: Illés
Zsidó naptár: Tammúz hónap 
28. napja

Az Illés férfi név a héber származású 
Éliás önállósult formája, jelentése: 
Jahve az én istenem. Női párja: Eliá-
na. Rokon neve: Eliot. Illés próféta 
volt a judaizmusban, kereszténység-
ben és iszlámban egyaránt. Az idő-
számításunk előtti kilencedik század-
ban az ő hatására szűnt meg a Baal 
isten kultusza, és tért vissza a zsidó 
nép az egyistenhitre.
A Margaréta a görög gyökerű Margit 
női névnek a legközelebb álló magyar 
változata. Eredeti jelentése: gyöngy, 
azonban a magyar nyelvben mára 
inkább a margitvirággal kapcsolják 
össze. Rokon nevek: Gitta, Gréta, Rita.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Nagy felelősséggel járó munkával bízzák 
meg. Maradjon kitartó, ne hagyja, hogy 
elrettentsék a kezdetben nehezen meg-
valósíthatónak tűnő munkák!

Maradjon megfontolt, mert a könnyel-
műsége negatív következményekkel jár-
hat! Kerülje el az olyan szituációkat, ahol 
véleményt kell nyilvánítania!

Mozgalmas napra készülhet, többek 
közt fontos döntések meghozatalára 
kényszerül. Bármilyen elhatározásra jut, 
előtte konzultáljon a kollégáival!

Komoly kihívás előtt áll, egy megold-
hatatlannak látszó problémával találja 
szembe magát. Őrizze meg a nyugalmát, 
tervezze meg okosan a lépéseit!

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően 
most szinte minden betervezett teendő-
nek a végére tud járni. Maradjon kitartó, 
őrizze meg az önbizalmát!

Ahhoz, hogy sikeresen túllépjen a bukta-
tókon, rendet kell teremtenie a gondola-
taiban. Míg nem talál önmagára, képte-
len teljesíteni a teendőket.

Számos teher alól szabadul fel, így bát-
ran előtérbe helyezheti az érdekeit. Vág-
jon bele új célkitűzésekbe, vagy enged-
jen magának egy kis pihenőt!

Új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, 
amelyeket kihasználva előreléphet a kar-
rierjében. Cselekedjék mindvégig ész-
szerűen, ne kapkodjon el semmit!

Véglegesítésre váró teendők kerülnek ma 
napirendre. Igyekezzék időt nyerni, és 
mérlegelje a következményeket, mielőtt 
még döntéseket hozna!

Kissé felhalmozódtak a kötelezettségei. 
Haladjon céltudatosan, és hozza ki ma-
gából a lehető legtöbbet! Ne törődjön az 
esetleges zavaró tényezőkkel!

Minden erőfeszítése ellenére az elképze-
lései holtpontra kerültek. Közelítse meg 
más szemszögből a céljait, és ha szüksé-
ges, módosítson rajtuk!

Több remek gondolat fogalmazódik meg 
Önben. Ezúttal olyan ötletekkel áll elő, 
amelyek nemcsak az Ön érdekeit szol-
gálják. Lépjen a tettek mezejére!

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.

AKTUÁLIS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
16° / 18°

Kolozsvár
19° / 22°

Marosvásárhely
18° / 21°

Nagyvárad
20° / 23°

Sepsiszentgyörgy
17° / 20°

Szatmárnémeti
21° / 24°

Temesvár
22° / 24°

Szolgáltatás2020. július 20.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. augusz-
tus 2-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
20/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A feleség szemrehányóan mondja az 

újságot olvasó férjének:

– Te, szívtelen! Meg sem kérded, miért 

sírdogálok már csaknem egy órája?! 

– Nem, ... (Poén a rejtvényben.)

Nahát!

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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A pontosságról

Rég nem hallottam már emlegetni a Napkirálynak, alias XIV. La-
josnak azt a mondását, miszerint „ a pontosság a királyok ud-
variassága”. Azt hiszem, azért hallgatják el a napkirályi bölcs 
gondolatot, mert szűkebb és tágabb környezetünkben a csa-
lafi ntasággal, átverési gyakorlattal, sokszor pedig az unásig em-
legetett és mégis vigyázó szemekkel óvott korrupció létrafokain 
egy-kettőre az uborkafára felkapaszkodott senkiháziak úgy vélik, 
nekik szabad bármit, a pontatlanságnál sokkal-sokkal nagyobb 
vétkeket is. Jó példa erre az előző államelnök, aki ugyan egy sze-
rény miniszteri tárca éléről indult az 1990-es évek elején, majd 
előbb a főváros, azután pedig ország élére tört, s mint ilyen, or-
szág-világ számára jelentette ki, hogy magasan tesz a saját sza-
vaira. (Persze durvább nyíltsággal mondta, nem ilyen aff ektáló 
úrinőséggel, ahogy én tettem.) A pontosságról fogalma sem volt 
– vagy nem akarta, hogy fogalma legyen?! Nem tudom, de hogy 
sorozatosan akár egy órát is késett a bejelentett nyilatkozatte-
vésről, az biztos. És egyetlen szóval sem kért legalább elnézést. 
Heherészve belefogott a mondandójába, amire később saját 
bevallása szerint jó esetben semmit sem adott, rosszabb eset-
ben vaskos trágárságot. Valahogy úgy, ahogy a második man-
dátumának vége felé fogadkozott, miszerint végre lesz ideje az 
unokáival kĳ árni a játszótérre, vagy ha kedve szottyan, elhajózni 
akár a világ végére a szerencsésen megújított hajóskapitányi 
engedélyével, sőt még holmi politikusképző iskola megindítása 
sem tűnt idegennek. Mindebből természetesen semmi nem lett, 
bepockolta magát előbb egy szenátusi fotelbe, majd ugyanen-
nek brüsszeli megfelelőjébe. De úgy látszik, ott ővele bánnak 
úgy, mint őkelme a saját szavaival, mert állandóan hazafelé ka-
csintgatva osztja az észt, mondja folyton a tutit, azzal nem is 
törődve, hogy senki nem kérdezi, mit is szeretne. Nem tudom, 
a pontossággal mennyire jutott, de nem ártana, ha valaki rákér-
dezne, ismeri-e a Napkirály gondolatát, s ha igen, mi a vélemé-
nye róla. Talán heherészve megkérdezné, ki is az a bolygókirály, 
vagy még rosszabb esetben, hogy a pontosság szót érti, bár nem 
gyakorolja, de az a másik, az udvariasság mi akar lenni? Netán 
elütné a választ egy matrózkocsmai tahósággal. Bárhogy is, ab-
ból, amit mond, biztosan kiderülne, miért is jutottunk el abba a 
helyzetbe, amiben most már szinte derékig sárosan dagonyázunk.
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