
A címerek története több évszázados múlttal rendelkezik. Manapság azon 
(meghatározott szabályok szerint szerkesztett) színes jelvényt tekintik címer-
nek, amelyet egy család, intézmény, illetve testület a saját maga identifikálá-
sára örökletes, állandó jelleggel használ. A pajzs nélküli jelvény általában nem 
számít címernek. Mégis sok ország használ pajzs nélküli államemblémát, fő-
leg azok az ázsiai országok, amelyek nem rendelkeznek heraldikai tradíciókkal. 
Néhány európai ország is ide tartozik, mint például az egykori kommunista re-
zsimek államcímerei, sőt napjainkig Olaszország címere is. A hanyatló heraldi-
ka korában (14. század) a heraldikusok gyakran ókori, görög vagy római erede-
tet tulajdonítottak a címereknek. A modern korban egyesek az arab hatást vizs-
gálták a címerek létrejöttében. Az emblematikus címerszemlélet korában (16. 
század) ezen jelvényeket sokan az egyiptomi hieroglifákból származtatták. A ro-
mantika korában egyes német szerzők a címereket a germán rúnákból vezették 
le, de mindezen elméletek tévesnek bizonyultak. Egyedül a sajátságos lengyel cí-
merek esetében feltételezhető, hogy azok a régi rúnaszerű jeleket vitték tovább.

KALENDÁRIUM

A címerek története

Június 7., hétfő
Az évből 158 nap telt el, hátravan 
még 207.

Névnap: Róbert
Egyéb névnapok: Arienn, Jeremiás, 
Kocsárd, Robertina, Robertó, Szabolcs

Katolikus naptár: Szent Fülöp 
diakónus, Szent Róbert
Református naptár: Róbert
Unitárius naptár: Róbert, Szabolcs
Evangélikus naptár: Róbert, 
Roberta
Zsidó naptár: Sziván hónap 
27. napja

A Róbert germán eredetű férfi név, 
elemeinek jelentése: fényes dicsőség. 
Női párja: Roberta, Robertina. Önál-
lósult alakváltozata: Robertó. Robert
Koch (1843–1910) német orvos, mik-
robiológus volt, a korszerű tudomá-
nyos bakteriológia megalapítója. El -
sőként tenyésztette ki a lépfeneba-
cilusokat, majd fényt derített a tuber-
kulózis és a kolera kórokozójára. Töb-
bek között felfedezte az anthrax-ba-
cilus spóraképzését és a tuberkuló-
zisbaktériumot. Ő javasolta először a 
bakteriológiában a hővel való steri-
lizálást. Munkásságát 1905-ben No-
bel-díjjal jutalmazták.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Lehetőségei kissé távol állnak a vágyai-
tól, ezért tartsa a realitások talaján az el-
képzeléseit! Legyen körültekintő, és fo-
gadja el a felkínált támogatást!

Munkahelyén törekedjék a hatékonyság-
ra, azonban felesleges kockázatot ne vál-
laljon! Úgy intézze a napját, hogy jusson 
ideje a magánügyeire is!

Optimizmusa nem elég a sikerekhez, né-
mi szerencsére is szüksége lesz ahhoz, 
hogy elérje célkitűzéseit. Használjon ki 
minden előnyös lehetőséget!

Kiváló lehetőségeket sodor a sors Ön elé, 
amelyekkel most érvényesítheti az adott-
ságait. Használja ki ezt a alkalmat, vi-
szont maradjon körültekintő!

Próbálja meg tökéletesíteni a munka-
módszereit, és hogyha szükségesnek ér-
zi, bátran újítson! Ezáltal akár ugrássze-
rű lépéseket tehet a karrierjében.

Ezúttal hiányzik Önből a lendület. Ezt ve-
gye figyelembe, amikor új munkát aján-
lanak fel. Vállaljon kevesebbet, viszont 
azokat végezze odafigyeléssel!

Rendszerezze a tennivalóit, vegye figye-
lembe a határidőket! Amennyiben úgy 
érzi, nem halad a megfelelő ritmusban, 
dolgozzon ki új módszereket!

Hivatásában kiválóan alakulnak a dol-
gai. Mindemellett több segítőre talál, 
akik olyan meglepő ötletekkel állnak elő, 
amelyeket érdemes megfontolnia.

Használja következetesen a kreatív ké-
pességeit. Ne pazarolja el az idejét arra, 
hogy elakadjon a részletekben! Mindig 
az adott problémákra figyeljen!

Hajlamos elégedetlenkedni magával 
szemben, emiatt pedig kissé meginog a 
magabiztossága. Ma szenteljen figyelmet 
a személyes kapcsolataira is!

Ne veszítse el a türelmét, hogyha nem a 
tervei szerint alakulnak a dolgok! Őrizze 
meg a higgadtságát, fedezze fel, hol csú-
szott hiba a számításaiba!

Uralkodó bolygója ma támogatja Önt ab-
ban, hogy túljusson a szakmájában elő-
forduló buktatókon. Tevékenységében 
maradjon továbbra is megfontolt!

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
15° / 20°

Kolozsvár
18° / 23°

Marosvásárhely
18° / 23°

Nagyvárad
19° / 24°

Sepsiszentgyörgy
17° / 21°

Szatmárnémeti
20° / 24°

Temesvár
21° / 27°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. június 
20-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

június
7/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két finn beszélget. Az egyikük azt 

mondja:

– Hé, Matti! Mondd, milyen volt az idei 

nyár?

– Nem tudom, ... (Poén a rejtvényben.)

Ezek az északiak!

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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Ízlés és divat viadala

Valami furcsaság történhetett a külalak-meghatározó trend ber-
keiben, mert az utóbbi időkben nagyon hevesen fellángolt a 
divat és a jó ízlés közti ellentét, és kegyetlenül vívják a párvia-
dalukat. Konkrétabbat azért nem tudok mondani, mert alapjá-
ban véve soha nem érdekelt a pillanatnyi divat, mindig a saját 
igényeimet igyekeztem kielégíteni és olyasmiket viselni, amiben 
jól érzem magam. Aki ismer, tudja, alkatilag a mesebeli óriások 
kasztjába tartozom, azaz nemhogy nem kell kétszer bemennem 
valahová, hogy egyszer észrevegyenek, de semmiféle fi gyelem-
felhívó segédeszközhöz sem kell folyamodnom. Tulajdonképpen 
szerencsém is volt, mert a sokak által emlegetett divat legtöbb-
ször mintha alájátszott volna az én ízlésemnek, de mondom, 
most valami furcsaság történt. Csak egy példa: a minap feltűnik a 
buszmegálló előtt egy fi atal lány, sűrűn redőzött, majdnem boká-
ig érő tüllszoknyában, jó vastag, viszontagságálló sportcipőben 
és egy farmerdzsekiben. Láthatóan büszke volt magára, s úgy 
nézelődött szerteszét, mint aki azt kérdezi: na, mit szóltok?! Én 
majdnem rosszul lettem, de a lánnyal egykorú buszra várók cso-
dálkozva néztek utána. Én forrongtam magamban, de aztán sike-
rült lecsitulnom, hisz tudom jól, a mindig is öntörvényű természe-
temet a korom még inkább kikezdte, s most már az újdonságokra 
alig-alig vagyok fogékony. És mire elhallgattak a belső ácsingózó 
hangok, hogy ez nem új, hanem egyszerűen szánalmasan ízlés-
telen, pár nap múlva a frászbukon szuper divatosként ugyanezt 
az ancúgot mutatják, igaz, farmerdzseki nélkül, de a lényeg ma-
radt: a hosszú tüllszoknya és hozzá a tornacipő. Ekkor már vilá-
gos volt, hogy valami kifi camította az ízlést! S hogy a férfi ak se 
érezzék magukat hátrányban, ők meg egyre nagyobb számban 
hódolnak a díszzsebkendőnek, csakhogy a szívük táján virágzó 
batisztrózsához nem vesznek ugyanolyan színű és anyagú nyak-
kendőt, ahogy azt valaha az ízlés megkövetelte: kigombolt nyakú 
ingben feszítenek, jó büszkén magukra. Félek, ha jön a meleg, 
lemondanak az ingről, pucér felsőtestükre csak a zakót veszik, 
természetesen a díszes zsebkendővel. És még egy érdekesség, 
ami elöntötte az utóbbi napok netképeit: a négy-ötéves kislá-
nyok arcát stilizált virággá vagy lepkévé varázsolja az anyai, 
nagytestvéri, esetleg sminkszakemberi pingálási inger és jöhet 
a fotó. De hogy a bőrükkel mi lesz, az már senkit nem érdekel.
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