
A joghurt tejtermék a 16. század folyamán jelent meg először Nyugat-Euró-
pában. A savanyított birkatejből származó készítmény egy ideig népszerű 
ital volt, aztán feledésbe merült, és több mint háromszáz év kellett ahhoz, 
hogy a nyugati civilizáció ismét felfedezze. A párizsi Louis Pasteur Intézet-
ben tevékenykedő Ilja Iljics Mecsnyikov ukrán biológus az 1800-as évek vé-
gén a bolgár hegyi pásztorok hosszú életének rejtélyét kutatta, amikor fel-
fedezte, hogy a tejsavbacilusok elpusztítják a bélben levő mérgező anya-
gokat. Ezt követően tudományosan is bizonyította a joghurtnak nevezett 
tejtermék jótékony hatásait. Kitenyésztette a tej alvadását előidéző baktéri-
umfajt, majd elkeresztelte bolgár tejbacilusnak. Ezért a felfedezéséért 1908-
ban Nobel-díjjal jutalmazták. 1919-ben a Danone nevű vállalat alapítója, a 
görög származású Isaac Carasso elkészítette első, saját fejlesztésű joghurt-
ját Barcelonában Mecsnyikov segítségével. Ezeket a termékeket eleinte pa-
tikákban árulták. A joghurt világ körüli útja a 20. század közepén indult el. 
A joghurt elnevezés a török yogurt kifejezésből ered, ami aludttejet jelent.

KALENDÁRIUM

A joghurt eredete

Június 21., hétfő
Az évből 172 nap telt el, hátravan 
még 193.

Névnapok: Alajos, Leila
Egyéb névnapok: Alojzia, Artúr, 
Dalma, Dömötör, Kloé, Lejla, Lujza, 
Olga, Radomér, Ralf

Katolikus naptár: Szent Alajos, 
Szent Lujza, Leila
Református naptár: Alajos
Unitárius naptár: Alajos, Dalma
Evangélikus naptár: Alajos, Leila
Zsidó naptár: Tammuz hónap 
11. napja

Az Alajos német gyökerű férfi név, 
elemeinek jelentése: egész és bölcs. 
Hauszmann Alajos (1847–1926) épí-
tész, illetve egyetemi oktató volt, a 
magyar építészet egyik fontos képvi-
selője. Műveiben elsősorban az olasz 
reneszánszt és a barokk stílus jegyeit 
alkalmazta. Számos budapesti köz-
épület az ő elképzelése szerint készült, 
emellett ő tervezte a fi umei kormány-
zói palotát, a nagyváradi városházat, 
valamint a kolozsvári egyetem orvosi 
fakultásának intézeteit is.
A Leila arab származású női név, je-
lentése sötét hajú nő. Önállósult alak-
formája: Lejla.

Chris Pratt
A népszerű amerikai fi lmszínész Chris-
topher Michael Pratt néven szüle-
tett 1979. június 21-én a virgi-
niai Minnesotában, aztán  
a Washington állambeli 
Lake Stevensben nőtt fel. 
A középiskolai tanulmá-
nyai végeztével színé-
szetet tanult a helyi fő-
iskolán, ahol csak egy 
szemesztert végzett el. 
Tizenkilenc évesen át-
költözött Hawaiira, majd 
nem sokkal ezután meg-
kapta élete legelső szerepét a 
Megátkozva 3 című horrorvígjá-
tékban. Később Beverly Hillsben is 
felszolgálói fi zetésből tengődött, aztán 
állandó szereplője lett az Everwood  és A narancsvidék 
című televíziós szériáknak. A következő években olyan fi lmekben volt látható, mint 
a Wanted (2009), A csajok háborúja (2009) és Szédületes éjszaka (2011). A nagy áttö-
rést a Pénzcsináló (2011, Brad Pitt oldalán) című dráma hozta meg számára, amelyért 
számos pozitív kritikával illették. Később jelen volt A Bin Láden-hajsza (2012), Elpus-
kázva (2013), A nő (2013), A hét mesterlövész (2016) című produkciókban. Emellett 

főhőst játszott a Jurassic World- és A galaxis őrzői-fi l-
mekben, valamit szerepelt a Bosszúállók két részé-
ben (Végtelen háború, Végjáték). A People’s Choice 
Awards amerikai közönségdíjon öt alkalommal jelöl-
ték a legjobb akciósztár, illetve fi lmsztár kategóriák-
ban (2016-ban, 2018-ban és 2019-ben). 2009 és 2018 
között Anna Faris színésznő hitvese volt, akitől egy 
fi a (Jack) született. 2019 óta Katherine Schwarzeneg-
ger (Arnold Schwarzenegger lánya) írónő házastár-
sa; aki 2020-ban életet adott lányuknak, Mariának.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Hivatásában elsősorban a kreativitás ke-
rül előtérbe. Sok váratlan probléma ne-
hezíti a napját, így a megoldásokhoz 
szüksége lesz a leleményességére.

Most csakis kockázatok árán lesz képes 
magvalósítani a céljait. Használja fel a 
szakmai tapasztalatait, és fektessen na-
gyobb hangsúlyt a részletekre!

Az elmúlt időszakban átélt kudarcok 
miatt megingott az önbizalma. Könnyű 
munkákkal foglalkozzék, a sikerélmé-
nyek helyrebillenthetik a lelki világát.

Munkahelyén maradjon türelmes, és 
hagyja kibontakozni az elképzeléseit! Le-
hetőleg csak akkor lépjen, amikor biz-
tos, hogy a helyes utat választotta!

Kicsit önfejűen viselkedik, és minden ta-
nácsot elutasít. Bár kitartóan küzd az el-
veiért, ez a fajta hozzáállás viszont köny-
nyedén tévútra vezetheti Önt.

Rendkívül ingadozó a kedélye. Ha nem 
tudja kordában tartani az érzéseit, csu-
pán olyan feladatokba kezdjen, amelyek 
nem igényelnek segítséget!

Ismeretlen utakra téved, ráadásul aka-
dályok gördülnek Ön elé. Úgy tűnik, csak 
kompromisszumokkal érheti el a céljait, 
ezért legyen együttműködő!

Kissé túlbecsüli az energiáit, emiatt szá-
mos teendőt vállal be a mai napra. Térké-
pezze fel a lehetőségeit, és csupán a fon-
tos munkákkal foglalkozzék!

Tele van pozitív gondolatokkal, segítő-
készsége nem ismer határokat. Arra vi-
gyázzon, hogy az érdekemberek ne élje-
nek vissza az önzetlenségével!

Álljon ki az elvei mellett, és mindig csak 
egy adott kérdésre koncentráljon! Akkor 
érhet el teljesítményeket, hogyha képes 
kizárni a zavaró tényezőket.

Mozgalmas és megterhelő nap vár Önre, 
ezért ne pazarolja feleslegesen az erejét, 
és kizárólag az Önnek fontos tennivaló-
kat részesítse előnyben!

Ne hagyja, hogy holtpontra kerüljenek a 
fontos megbeszélései! Igyekezzék olyan 
megoldásokkal előállni, amelyek min-
den fél számára elfogadhatók!

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.

POTYAUTAS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
19° / 22°

Kolozsvár
23° / 27°

Marosvásárhely
21° / 26°

Nagyvárad
25° / 30°

Sepsiszentgyörgy
18° / 24°

Szatmárnémeti
25° / 29°

Temesvár
28° / 31°

 » A People’s Choice 
Awards amerikai kö-
zönségdíjon öt al-
kalommal jelölték 
a legjobb akciófi lm-
sztár, valamint fi lm-
sztár kategóriákban.

Szolgáltatás2021. június 21.
hétfő8

A június 7–10. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: június 7., hétfő: 
… mindkét nap részeg voltam; június 8., kedd: Na én azzal együtt gondoltam; júni-
us 9., szerda: Igen, de én kívül maradok!; június 10., csütörtök: …megcsal minket.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. július 
4-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

június
21/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az áruház személyzeti vezetője tárja szét 
a karját.
– Önnek is be kell látnia, Kovács úr, hogy 
az eladói állás a férfiruhaosztályon nem 
önnek való. De – néz végig Kovács úr vörös 
és zöld kockás zakóján, amely vállban 
széles és derékban szűk – igazán hálás 
lennék, ha megadná annak a kereske-
dőnek a nevét és címét, ... (Poén a rejt-
vényben.)

Hálás lenne

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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