
A világ első szabadtéri néprajzi múzeumát, a stockholmi Skansent a Djurgården 
nevű szigeten nyitották meg 1891-ben Artur Hazelius tanár kezdeményezésére. 
A 20. század közepén világszerte ezen múzeum mintájára nyíltak meg sorra sza-
badtéri múzeumok, eleinte a Skandináv-félszigeten, majd később Európa-szer-
te. Ezeket mára a svéd intézmény nevének átvételével skanzeneknek is nevezik. 
Ezek a múzeumtípusok eredeti, áttelepített építmények segítségével mutatták 
be egy-egy régió falusi, illetve városi építészetét, lakáskultúráját és életmódját. 
Az első ilyen észak-amerikai látványosság a michigani Dearbornban született 
meg 1928-ban Henry Ford amerikai iparos ösztönzésére. Az 1951 óta működő Ki-
zsi Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Oroszország) a világ egyik különlegességének 
számít, amely 87 egyedülálló orosz fatemplomból áll; 1990 óta az UNESCO-vi-
lágörökség listáján található. Magyar vonatkozásban az 1964-ben megnyitott 
Hollókői Falumúzeum számít az egyik legrégebbinek; a 70-es években továb-
bi szabadtéri múzeumot hoztak létre (pl. szentendrei, ópusztaszeri). Az 1970-
es évektől ezeket a létesítményeket sok országban ökomúzeumoknak is hívják.

KALENDÁRIUM

A falumúzeumok története

Május 4., kedd
Az évből 124 nap telt el, hátravan 
még 241.

Névnapok: Flórián, Mónika
Egyéb névnapok: Amál, Amália, 
An tónia, Bulcsú, Brúnó, Flóris, Fóris, 
Gotthárd, Kocsárd, László, Szilvánusz

Katolikus naptár: Szent Mónika, 
Szent Flórián
Református naptár: Mónika
Unitárius naptár: Csaba, Flórián
Evangélikus naptár: Flórián, 
Mónika
Zsidó naptár: Ijjár hónap 22. napja

A Flórián férfi név a latin eredetű 
Florianus rövidülése, jelentése: vi-
rágos, virágzó. Önállósult alakfor-
mái: Flóris, Fóris. Szent Flórián 
(240–304) keresztény vértanú volt, 
akit a korai középkor óta a tűzoltók, 
pékek, serfőzők, kéményseprők, fa-
zekasok, illetve kovácsok védőszent-
jükként tisztelik.
A Mónika vitatott eredetű női név, 
legvalószínűbb, hogy karthágói pun 
gyökerű, jelentése pedig: istennő. 
Mások szerint görög származású név, 
jelentése: magányos; egyéb források 
viszont a latin eredetű fi gyelmeztető 
szóval hozzák kapcsolatba.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Rengeteg energiával rendelkezik. Tett-
rekészsége a csúcsponton, könnyen le-
küzdi az akadályokat. Most még a meré-
szebb terveit is megvalósíthatja.

Bár nagy lendülettel veti bele magát a te-
vékenységébe, számos akadály nehezí-
ti a napját. Használja ki a tapasztalatát, 
hogy túllépjen a buktatókon!

Ezúttal minden a részleteken fog múlni. 
Fontos, hogy elkerülje a hibákat és téve-
déseket, mert azzal csak felborítaná a 
gondosan összeállított terveit!

A kedvező körülmények kihasználásával 
komoly lépéselőnyre tehet szert a mun-
kájában. Hozzáállásának köszönhetően 
sok kérdésre talál megoldást.

Ismét útjába kerülnek azok a remek le-
hetőségek, melyeket a közelmúltban 
azért szalasztott el, mert nem volt ele-
gendő önbizalma. Most cselekedjék!

Ne engedje, hogy mások döntsenek Ön 
helyett! Vegye kézbe az irányítást, és 
igyekezzék megszabni azt az irányvona-
lat, amerre szeretne haladni!

Hivatásában ne ragaszkodjék minden-
áron a megszokott módszerekhez! Le-
gyen kezdeményező, és ha szükséges-
nek érzi, alkalmazzon újításokat!

Munkahelyén bonyolult események ve-
szik kezdetét, ezért legyen óvatos! Tud-
ja le mielőbb a kötelezettségeit, és tartsa 
magát az eredeti terveihez!

Előtérbe kerülnek a kreatív adottságai, 
ezért hagyja szabadon a fantáziáját! 
Döntéshozatalkor mindig számoljon az 
esetleges következményekkel!

Megterhelő nap vár Önre, egyszerre több 
feladatot kell hogy koordináljon. Készít-
sen ütemtervet, a teendőket pedig fon-
tossági sorrendben végezze!

Igyekezzék kicsit rendet teremteni a ma-
gánéletében! A múltban elkövetett téve-
déseket kerülje el, és próbáljon szakíta-
ni néhány rossz szokásával!

Rendkívül szétszórt, állandó akadályok-
ba ütközik. A kialakult kudarcaiért ne fel-
tétlenül a munkatársaiban keresse a hi-
bát, inkább nézzen önmagába!

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.

IDŐSZERŰ SZABÁLYOZÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
9° / 14°

Kolozsvár
10° / 15°

Marosvásárhely
1 1° / 16°

Nagyvárad
13° / 17°

Sepsiszentgyörgy
8° / 14°

Szatmárnémeti
1 1° / 16°

Temesvár
15° / 19°

Szolgáltatás2021. május 4.
kedd10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. május 
16-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Ödönke már nyolcadszor áll sorba je-

gyért a mozi pénztáránál. A pénztárosnő 

kíváncsian meg is kérdi:

– Miért kell neked az a sok jegy?

– Hát, azért, mert az ajtóban áll ... 

(Poén a rejtvényben.)

Moziban

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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Védekezés a munkától

Emlegetni még ugyan nem hallottam, de gondolom, egy vírus 
esetében az egyesztendős kor, különösen, ha hozzájön még 
egy hónap, mindenképpen tiszteletreméltónak mondható. Ha 
koronás, akkor még inkább. Egyszóval ebben a tiszteletreméltó 
kort megért koronás pandémiában alig-alig esik szó munkavé-
delemről, s ha mégis elhangzik, akkor kizárólag az egészségügyi 
dolgozókkal kapcsolatban beszélnek róla. Szó sincs arról, hogy 
elirigyelném tőlük az elismerést vagy éppen a hősi jelzőt és meta-
forát, hisz ha valaki, akkor kizárólag ők érdemlik meg ezt a nemes 
célért harcoló, sőt meghaló katonáknak kĳ áró méltó megneve-
zést. Az egy éve tartó folyamatos vírushírek özönének közepette 
egyetlenegyszer sem hallottam orvost vagy asszisztenst-ápolót 
arról panaszkodni, hogy túl sok a beteg, folyton csak jönnek és 
jönnek, mikor lesz már ennek vége?! Nem, ők nem panaszkod-
nak, munkájukra legföljebb saját érdeklődési körük és segítőkész 
természetük „kötelezte” őket, s így olyan kĳ elentést, miszerint 
nem mennek be a kórházba, nehogy megfertőződjenek, senki 
nem hallhatott tőlük. Viszont hallottam én nemrég, mégpedig a 
hazai hírekben elég sokat emlegetett egyik fővárosi kórházban 
az oxigénadagoló tartály meghibásodása miatt elhunyt három 
beteg kapcsán, hogy a személyzet hívta ugyan a karbantartó sze-
relőt, javítsa meg, aki el is ment, ám amikor megtudta, hogy be is 
kell mennie, határozottan nemet mondott, a megfertőződés ve-
szélyével indokolva meg a szavait. Majd hátra arc, és elviharzott 
a lehető legtávolabb a vírustól. Ahogy ő gondolta. Hisz hol is len-
ne annál több vírus, mint a vírusos betegek között?! S talán még 
haza sem ért sterilnek hitt otthonába, amikor a hibás lélegezte-
tőgép miatt a három beteg megfulladt. A hírt szétkürtölték az or-
szágba, de érdekes módon a javítást megtagadó szerelőről nem 
esett több szó. Talán akire tartozott volna az ő hibáját is kiemelni, 
igazat adott neki, netán gondolatban gratulált is, milyen okosan 
védekezett. Vagyis észszerű munkavédelemről beszélhetünk ez 
esetben?! Nem, semmi estre sem! Legföljebb védekezésről a 
munkától. S ha mindenáron még jelzőkkel is el szeretnénk látni 
ezt a tényt, akkor talán az empátiahiányos, embertelen, önző, 
sőt meggondolatlan, buta cselekedetnek volna mondható. És 
semmiképpen sem olyannak, amit egyszerűen le lehet seperni 
az asztalról, mondván, mi az a három halál a többi sok mellett?!
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