
A legrégebbről fennmaradt, méhészetre utaló leletek (sziklarajzok) a spanyolor-
szági Arana nevű kőkorszaki barlangból származnak, az asszírok (ókori mezo-
potámiaiak) ókorból való ékírásos táblája pedig mézzel készült gyógyszerek 
receptjeit hagyta az utókorra. Az ókori Egyiptomban szintén fontos volt a mé-
hészkedés, ezt tanúsítják azok a templomi domborművek, ahol gyakran előfor-
dulnak méhek, emellett a gízai nagy piramisokban mézes süteményekre, vala-
mint méhviaszból készült szobrokra bukkantak. A középkorban a méhészkedés 
hanyatlásnak indult, a reformáció terjedése pedig drasztikusan csökkentette a 
méhviasz iránti keresletet, ugyanis a protestáns templomokban nem volt szük-
ség gyertyákra, emellett új világítóanyagok (például olaj, sztearin, paraffin stb.) 
kezdtek elterjedni. Ezt követően Európában egyre több cukorfinomító épült, a 
kereskedők pedig nagy mennyiségben hozták a kontinensre a nádcukrot. Mária 
Terézia királynő a 18. században jelentősen támogatta a méhészet fejlesztését. 
Az 1800-as évek során számos méhészeti főiskolát létesítettek, a 20. század-
ra pedig megjelentek a manapság is használatos modern méhészeti eszközök.

KALENDÁRIUM

A méhészet története

Július 28., kedd
Az évből 210 nap telt el, hátravan 
még 156.

Névnapok: Szabolcs, Ince
Egyéb névnapok: Adelina, Adina, 
Alina, Bars, Botond, Győző. Irén, 
Leó, Salamon, Szeréna, Viktor

Katolikus naptár: Szent Ince, 
Szabolcs, Győző
Református naptár: Szabolcs
Unitárius naptár: Ince
Evangélikus naptár: Szabolcs, 
Ince
Zsidó naptár: Áv hónap 7. napja

A Szabolcs régi magyar férfi név, me-
lyet az ún. szavában bölcs kifejezés-
ből származtatják; más feltételezések 
szerint a coboly szláv szóból jött létre. 
Korábban Szabócs alakformában is 
előfordult. Anonymus krónikái sze-
rint ezt a nevet a honfoglaló magyar 
vezérek egyike viselt, akit Árpád ve-
zér Tas és Töhötöm vezérekkel együtt 
Ménmarót fejedelem leverésére előre-
küldött. Átkelve a Tiszán, földvárat 
épített, amelyet magáról nevezett el.
Az Ince férfi név a latin gyökerű In-
nocentius személynévből ered, jelen-
tése: ártatlan, senkinek se ártó. Női 
párja: Innocencia.

Vince Vaughn
A népszerű amerikai színész Minnea-
polisban született 1970. március 
28-án. Édesapja pénzügyi ta-
nácsadó volt, anyja pedig
ingatlanügynök. Gyerek-
korát Buff alo Grove-ban
töltötte, itt kezdte el ta-
nulmányait is, majd a 
Lake Forest középisko-
lában folytatta, ahol 
1988-ban diplomázott. 
Még ugyanezen évben 
szerepelt egy Chevrolet-
reklámban; amitől ked-
vet kapott a színészkedés-
hez, és Hollywoodba költö-
zött. Képernyőn 1989-ben debü-
tált a China Beach című sorozatban, 
aztán több egyéb tévészériában is felbuk-
kant. Steven Spielberg 1996-ban felkérte őt a Jurassic Park 2 című kalandfi lm egyik 
szerepére. A produkció meghozta számára az áttörést, és pár év alatt felkapott szí-
nésszé vált. Tucatnyi mellékkarakter megformálása után főleg vígjátékokban vállalt 
főszerepet, a fontosabb fi lmjei közé sorolható a Szakíts, ha bírsz! (2006), Télbratyó 
(2007), Négy karácsony (2008), Páros mellékhatás (2009), A dilemma (2011), Kertvá-

rosi kommandó (2012), Gyakornokok (2013). Ezután 
főként sorozatokban volt látható, és producerként 
tevékenykedett. Az Ünneprontók ünnepe (2005) 
című komédiában nyújtott teljesítményéért a Peop-
le’s Choice Awards közönségdíjon (Owen Wilsonnal 
közösen) elnyerte a legjobb színészpárosnak járó 
díjat; ugyanezen a fi lmszemlén 2007-ben a legjobb 
főszereplőnek járó elismeréssel jutalmazták. 2010 
óta Kyla Weber ingatlanközvetítő hitvese, akitől két 
gyermeke (Lochlyn Kyla, Vernon Lindsay) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kissé túlbecsüli az Önben rejlő energiá-
kat. Úgy érzi, hogy egyedül is képes meg-
birkózni a céljaival, de nem számolt a vá-
ratlanul fellépő akadályokkal.

Botladozva halad a feladataival, úgy ér-
zi, társai csak hátráltatják a teendőit. 
Vizsgálja ki a jelenlegi körülményeket, és 
ne ítélkezzék meggondolatlanul!

Magánéletében felgyűltek az elintézetlen 
problémák, ezért főleg  ezek megoldásá-
ra összpontosítson! Minden egyes kér-
dést alaposan elemezzen!

Nehezen fogadja a nehézségeket, a buk-
tatók pedig arra ösztönzik, hogy új uta-
kat keressen. Maradjon elővigyázatos, 
kerülje a kockázatos lépéseket!

Kicsúszik a kezéből az irányítás. Törőd-
jék bele, hogy a mai nap nem úgy alakul, 
ahogy azt Ön tervezte, ezért igyekezzék 
mindenhez alkalmazkodni!

Ma kénytelen lesz leküzdeni a kétségeit 
ahhoz, hogy eredményeket tudjon elérni. 
Hallgasson az intuícióira, semmiképp ne 
bízza a sorsát másokra!

Olyan kérdésekkel foglalkozzék, ame-
lyek megoldása nem okoz komolyabb 
fejtörést, ugyanis most nincs elég ener-
giája a nehézségek leküzdésére!

Tisztán látja a lehetőségeit, így most ké-
pes úgy kitűzni célokat, hogy azok való-
ban elérhetőek legyenek. Legyen határo-
zott, tartson ki a tervei mellett!

Sok feladat vár Önre, ezért jól tervezze 
meg a napját, készítsen ütemtervet! Tart-
sa be az ígéreteit, az elvállalt munkálato-
kat maradéktalanul teljesítse!

Alkalma adódik tisztázni néhány ré-
gebbről húzódó félreértést. Lehetőleg ne 
fojtsa el az érzéseit, ugyanis ezzel csak 
elodázza a problémák megoldását!

Fontos döntéshozatal előtt áll. Igye-
kezzék mindenki számára elfogadha-
tó egyezményre jutni, és ne próbálja erő-
szakosan érvényesíteni az akaratát!

Csupán akkor kezdjen új feladatba, ha 
már lezárta az előzőt! Okosan ossza be 
az idejét, ugyanis ez alkalommal nem 
számíthat külső segítségre!

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.

HITELES FORRÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
20° / 24°

Kolozsvár
23° / 25°

Marosvásárhely
23° / 25°

Nagyvárad
24° / 27°

Sepsiszentgyörgy
19° / 24°

Szatmárnémeti
22° / 26°

Temesvár
25° / 28°

 » Színészi teljesít-
ményéért a People’s
Choice Awards ame-
rikai közönségdíjon 
2005-ben, valamint 
2007-ben díjban ré-
szesült.

Szolgáltatás2020. július 28.
kedd10

A 2020. július 13–16. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: júli-
us 13., hétfő: Nem is vagyunk annyian; július 14., kedd: …egy cseppet sem ha-
sonlít hozzá; július 15., szerda: …feleségem igen; július 16., csütörtök: Erővel.

MEGFEJTÉSEK

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

július
28/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Mama, itt volt Pistike?
– Igen.
– És megkínáltad teával?
– Igen.
– És kétszersülttel?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Szőkék

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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