
A pálmaolaj (vagy más elnevezéssel pálmazsír) az olajpálma nevű növény 
húsos gyümölcshéjából sajtolt növényi zsiradék, míg az úgynevezett pálma-
magolaj a pálmafélék magvaiból származik. Őshazájának Nyugat-Afrikát tart-
ják, innen terjedt el világszerte Pero de Custra portugál hajós révén, aki 1446-
ban a nyugat-afrikai Sierra Leonéban fedezte fel ezt az olajfajtát, melyet a 
bennszülöttek az olajpálma terméséből nyertek, és étkezési célra vagy a bő-
rükbe dörzsölve használtak fel. Manapság ezt az olajfélét főként a margarint 
előállító vállalatok hasznosítják, de kenőanyagok és biodízel is készül belőle, 
valamint bizonyos származékait állati takarmányként használják. Jelenleg a 
pálmaolaj a növényiolaj-termelésnek és felhasználásnak mintegy 35 százalé-
kát teszi ki, a világ pálmaolaj termelésének körülbelül 90 százalékát pedig In-
donézia és Malajzia adja, azonban Közép- és Dél-Amerikában, Thaiföldön, és 
Kelet-Afrikában is egyre jelentősebb termőterületek találhatók. A legnagyobb 
fogyasztó India, mintegy nyolcmillió tonnával évente, őt követi Indonézia, 
az Európai Unió pedig a harmadik helyen helyezkedik el (hatmillió tonnával).

KALENDÁRIUM

A pálmaolaj eredete

Augusztus 31., hétfő
Az évből 244 nap telt el, hátravan 
még 122.

Névnapok: Erika, Bella
Egyéb névnapok: Aida. Albertina, 
Arisztid, Hanga, Izabella, Pamína, 
Paulina, Rajmond, Ramóna, Raj-
mund, Rajmonda

Katolikus naptár: Szent Arisztid, 
Bella, Erika
Református naptár: Erika
Unitárius naptár: Erika, Paulina
Evangélikus naptár: Erika, Bella
Zsidó naptár: Elul hónap 11. napja

Az Erika vitatott eredetű női név, a 
legelterjedtebb állítás szerint óger-
mán származású, elemeinek jelen-
tése pedig: becsület és hatalmas 
uralkodó; mások viszont a német 
Erarik személynévből eredeztetik. 
Férfi  párja: Erik. Gyakran tévesen 
azonosítják a görög eredetű erika 
(hanga) növényfaj nevével. A sze-
mélynév Japánban is népszerű.
A Bella női név több -bella végű név 
(pl. Annabella, Arabella, Dorabella, 
Izabella) becézéséből önállósult, 
olasz és spanyol nyelvterületeken 
pedig önálló névként használatos, 
jelentése: szép.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Meglepetések jellemzik a mai napját. 
Igyekezzék olyan megoldásokkal előáll-
ni, amelyekkel összhangba hozhatja a 
kollégái terveit a sajátjával!

Kiszámíthatatlanul viselkedik és túlrea-
gálja a dolgokat. Vonuljon a háttérbe, és 
adja át az irányítást azoknak, akik képe-
sek reálisan felmérni a helyzetet!

Merészen áll neki a tennivalóinak, ki-
egyensúlyozottságának köszönhetően pe-
dig könnyedén túllép az akadályokon. 
Maradjon mindvégig céltudatos!

Próbáljon meg új megoldásokat találni 
azon kérdésekre, melyekkel elakadt. Bíz-
zon önmagában, szakítson a sztereotípi-
ákkal, és vesse be a fantáziáját!

Váratlan helyzetek húzzák át a számítá-
sát, így a tevékenysége során több pró-
batétel vár ma Önre. Maradjon körülte-
kintő, és figyeljen a részletekre!

Hivatásában új perspektívák nyílnak meg 
Ön előtt, amelyek által előbbre léphet a 
karrierjében. Bárhogyan is határoz, jól 
gondolja át a lehetőségeit!

Ne ragaszkodjék mindenáron a korábbi 
elképzeléséhez, mert könnyebb úton is 
elérheti célját! Legyen nyitott a rendkívüli 
események befogadására!

Ezúttal szinte minden tevékenysége po-
zitív irányba halad. Használja ki ezt a po-
zitív hullámot, és járjon a végére minden 
folyamatban lévő ügyének!

Figyeljen oda a részletekre, mert bennük 
rejlik a sikeres megoldás kulcsa. Karri-
erje magasra ívelhet, ha a magánéleti 
problémáit a háttérbe szorítja.

Munkahelyén a jelenlegi körülmények 
kissé előnytelen helyzetbe sodorják Önt, 
így szüksége lesz a tapasztalatára, hogy 
túllépjen a kritikus pontokon.

Zsúfolt napnak néz elébe, váratlan aka-
dályokkal szembesül. Amennyiben szük-
séges, legyen készséges a kollégáival, de 
őrizze meg függetlenségét!

Őrizze meg a higgadtságát, és minden 
kérdést ésszerűen közelítsen meg! Vá-
lassza mindig az egyszerű megoldásokat, 
használja fel a tapasztalatait.

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.

ÚJRAPOZÍCIONÁLÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
21° / 30°

Kolozsvár
24° / 30°

Marosvásárhely
26° / 31°

Nagyvárad
24° / 29°

Sepsiszentgyörgy
23° / 30°

Szatmárnémeti
24° / 29°

Temesvár
25° / 30°

Szolgáltatás2020. augusztus 31.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. szep-
tember 13-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

augusztus
31/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Nagypapa mesél az unokának a hábo-

rús emlékeiből:

– Egyszer egy teljes századot tettem 

harcképtelenné, teljesen egyedül.

– Te tüzér voltál?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Emlékek

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

3

1

6

8

7

4

2

1

9

1

3

8

6

4

7

8

5

6

9

5

8

2

1

5

8

7

8

9

2

3

Öngóljáték?!

Hallottam, hogy a német érdekeltségű vezetékes telefonhálóza-
ti cég fontolgatja a lassú hazaballagást, talán mert a világ többi 
részéhez hasonlóan nálunk is abszolút uralkodóvá vált a mobil-
telefon. Már csak az idős korosztálynak természetes a telefon-
kagylóba beszélni, az ifjaknak a telósimogatás tölti ki napjaik 
nagy részét. Nem mondhatom, hogy örültem a távozás hírének, 
nemcsak a réges-régi megszokás miatt, hanem azért sem, mert 
az illető cég internet- és kábeltévé-szolgáltató egységére kap-
csolódtunk rá évekkel ezelőtt, amikor az épp felfelé törő má-
sik hasonló, de helyi érdekeltségű cég azt hitte, most már övé 
a világ, bármit tehet, mi viszont búcsút vettünk tőlük. És eddig 
nem is volt semmi baj a kapcsolatunkban, most viszont rá kellett 
döbbennünk: már nem az ügyfél a legfontosabb az ő számukra 
sem, pedig olyasmiket is beszéltek, hogy a kivonulásukat elkerü-
lendő még több ügyfelet igyekeznek meghódítani. A világ ugyan 
másfelé halad, hisz Dániában élő barátnőm mondta, náluk már 
jó pár éve sem régi értelemben vett postai szolgáltatások, sem 
vezetékes telefonhálózat nincs. Az ő bajuk, attól mi még mesz-
sze állunk. A férjemmel viszont annak az elvnek a hívei vagyunk, 
miszerint a békés együttélés egyik legfontosabb eleme a külön 
televízió, tehát így tettünk. Körülbelül két éve az egyik tévé mo-
demje elromlott, bejelentettük és még aznap be is állították az 
újat. Most a másik modem is megunta a szolgálatot és kilépett 
az életből. Ekkor kezdődött a kálváriánk, mivel a hibabejelentés 
olyan kacifántos ide-odakapcsolgatást jelentett, hogy mire a kel-
lő egyénig sikerült eljutnom, már éreztem, nem bírom. Pedig a ne-
mulass csak ezután jött, mivel az ingerült hölgy, akihez elvezettek 
a robotutasítások, velem akarta volna megjavíttatni. Hiába mond-
tam, hogy kész, elromlott, jöjjön a szakember egy újjal, mint az 
első modem esetében, ő ragaszkodott ennek meg annak a kihúz-
gálásához, hátha mégis megjavul. A végén lecsaptam a telefont. 
Megkértem a férjem, próbálja ő is, de inkább elment abba az 
üzletükbe, ahol havonta a díjat fi zetjük, onnan elküldték a város 
másik végén lévő egységbe, azzal, hogy ők már csak mobiljaví-
tással foglalkoznak. Elment és meg is találta a kellő szakembert, 
aki kb. egy óra múlva beállította az új modemet. Nagyon örültem, 
de már biztos voltam: valóban mehetnékük van, s ezekkel az ügy-
féllerázó öngólokkal akarják elérni, ne sirassuk túl sokat őket.
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