
A mai formában vett mosószerek első formái a textíliák létrehozásával párhu-
zamosan jelentek meg. Az ókori egyiptomiak növényi zsírokból, illetve alká-
li sókból készített anyagokkal tisztították ruháikat; ezek voltak a szappanok 
ősei, amelyet a keresztes lovagok terjesztették el Európa területén. A szap-
pan-előállítás a szódagyártás elterjedésével vált igazán gazdaságossá, így 
több háztartásba el tudott jutni; tömeges megjelenése a 18. század közepén 
következett be. A szintetikus mosópor feltalálása az I. világháborúhoz köthe-
tő. Ekkoriban nehéz volt zsírhoz jutni, ennek következtében Otto Röhm né-
met vegyész kidolgozott egy vegyi alapú mosószert. Rendkívüli hatékonyságá-
nak köszönhetően a gyártók később ezt előnyben részesítették a szappannal 
szemben. A szer fejlesztésében a Fritz Henkel német vállalkozónak is fontos 
szerepe volt. Az 1950-es években a poralapú termékek mellett megjelentek a 
folyékony szerek, illetve fehérítők, majd a folteltávolítók és a hidegben oldódó 
mosóporok. A 2000-es években a mosókapszulák is a mosás alternatívájává 
váltak. A mai mosószerek megközelítőleg több mint tíz összetevőből állnak.

KALENDÁRIUM

A mosószerek története

Július 14., szerda
Az évből 195 nap telt el, hátravan 
még 170.

Névnapok: Örs, Stella
Egyéb névnapok: Emánuel, Esz-
tella, Ferenc, Henrik, Herkules, 
Jusztusz, Ladomér, Örsi, Vladimír, 
Zalán

Katolikus naptár: Lelliszi Szent 
Kamill, Örs, Stella
Református naptár: Örs
Unitárius naptár: Örs
Evangélikus naptár: Örs, Stella
Zsidó naptár: Áv hónap 5. napja

Az Örs török gyökerű, régi magyar 
férfi név, mely Anonymus királyi kró-
nikás Gesta Hungarorum (Magyarok 
tettei) című művében jelent meg elő-
ször, jelentése: hős férfi . A név Kézai 
Simon középkori történetíró írásai-
ban és Kálti Márk Képes krónikájá-
ban is szerepel az úgynevezett hét 
kapitány egyikeként.
A Stella latin eredetű női név, jelen-
tése: csillag. Rokon nevek: Esztel la, 
Eszter. Estelle Getty (1923–2008) 
amerikai fi lmszínésznő volt, akit az 
Öreglányok című sorozatban nyújtott 
alakításáért háromszor jelöltek Arany-
glóbusz díjra (amiből egyet elnyert).

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Nehezen tud koncentrálni a napi tevé-
kenységeire, így most ne számítson ki-
magasló teljesítményekre! Csupán egy-
szerű feladatokkal foglalkozzék!

Ne aprózza fel az energiáit, mondjon ne-
met a kevésbé fontos felkérésekre! Kon-
centráljon azokra a feladatokra, melyek 
főleg az Ön érdekeit szolgálják!

Rendszerezze a munkáit, és vegye figye-
lembe a határidőket! Állítson fel fontos-
sági sorrendet, így szinte minden kötele-
zettségének eleget tehet!

Egyedül kell szembenéznie a gondokkal, 
támogatásra ma ne számítson. Bármibe 
is kezd, maradjon óvatos, és kerülje az 
ösztönös cselekedeteket!

Tárgyalásai során mutassa meg határo-
zottságát, és válassza az egyszerű meg-
oldásokat! Személyes kapcsolataiban le-
gyen nyitott és kezdeményező!

A függőben lévő kérdések negatívan hat-
nak a hangulatára. Forduljon segítsé-
gért, még mielőtt a belső feszültség átve-
szi Ön felett az uralmat!

Bonyolult napnak néz elébe, több fron-
ton is helyt kell állnia. Rendszerezze a 
folyamatban lévő tevékenységeit, és le-
gyen mindenkivel együttműködő!

Szánjon némi időt arra, hogy átgondolja 
az Ön körül zajló fejleményeket! Ezenkí-
vül vizsgálja meg mindazt, ami az elkö-
vetkező napokban vár Önre!

Legyen mindenben alapos, azonban ne 
fogja vissza a kreativitását! Komoly lépé-
seket tehet a karrierjében, hogyha sza-
badjára engedi a képzelőerejét!

Nincs a legjobb formában, ezért ma csak 
könnyen végrehajtható teendőket vállal-
jon be! Nyugodt tempóban haladjon, és 
lehetőleg ne improvizáljon!

Próbáljon alkalmazkodni a jelenlegi kö-
rülményekhez! Ne essen pánikba a nega-
tív események miatt, mert képes hamar 
felülemelkedni a gondokon!

Fontos változások következnek be a hi-
vatásában. Ha képes ráhangolódni az 
újonnan kialakult helyzetre, kivédheti az 
esetleges negatív hatásokat.

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.

 IN MEMORIAM J. M.  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
23° / 28°

Kolozsvár
28° / 33°

Marosvásárhely
27° / 32°

Nagyvárad
31° / 36°

Sepsiszentgyörgy
23° / 30°

Szatmárnémeti
28° / 33°

Temesvár
31° / 36°

Szolgáltatás2021. július 14.
szerda10

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

július
14/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az orvos mondja a betegnek:

– Sajnos, meg kell Önt operálnunk, 

uram.

– Nem, azt nem, inkább meghalok.

– De, uram, hiszen az egyik ... (Poén 

a rejtvényben.)

Orvosnál

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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Mit tud a száraz ág,
amit a zöld nem?

Túlzás nélkül állítom, szép lassan kiérdemli szülővárosom az 
elsőrangú fanyűvő elnevezést, holott nem is a váradiak kezdték 
el a terebélyes, életerős fák üldözését, hanem a megye élére át-
igazolt, három polgármesteri mandátumot hősiesen végigült, a 
várostól egy messzi kis faluban született és nevelkedett illető. 
Annak idején biztosan zavarta a sok zöld, talán szénanáthával is 
küszködött, úgyhogy amikor a politizálás besodorta a városba, 
elhatározta, véget vet a zöld tobzódásnak. Nem véletlenül hang-
súlyozom zöldellenes magatartását, mivel rengeteg bizonyíték 
van arra, hogy nem a fákat nem szereti, hanem az élő fákkal 
van baja. A város bármelyik növényzetben gazdag helyén járva 
ugyanis feltűnik a sok, teljesen vagy részben kiszáradt fa. A mi 
környékünkön is van teljesen csupasz ágakkal büszkélkedő, va-
lamikor dúslombú növény, de nem ritka a mindössze félig, vagy 
még annyira sem elszáradt fa. Mondanom sem kell, ezeket az 
ágakat szépen le lehetne vágni, s akkor talán ismét csupa zöld 
volna a fa. Ha nem épp ez szúrná a város és most már a megye 
urának a szemét. Engem viszont az bánt, ahogy megérzem a zöld 
lombok közt egyetlen levél nélkül feszítő tűzrevaló magányát és 
a szomorúságát, hogy életét leélte és szeretne végleg eltűnni a 
tűző nap vagy fagyos szél útjából. De a városháza zöldövezeti 
részlegén dolgozók között ezek szerint nem akad olyan, aki ko-
nyítana bár egy csöppet a növények bioritmusához. Sokan ma 
is emlegetik a néhány éve a biociklusuknak semmiképpen sem 
megfelelő időben kegyetlenül kivágott, a színház épületéhez 
mondhatni hozzátartozó tiszafák ötletszerű átszállítását egy nem 
is olyan messzi parkba. Ahol aztán belehaltak a rossz időben 
nyélbe ütött helycserébe. Nem hiszem, hogy az ötletgazda, útban 
hazafelé, egy néma bocsánatkérést elrebegett volna a tiszafák 
előtt, hisz nincs benne annyi botanikum, hogy eszébe jutott vol-
na. Ahogy arra sem gondol, vajon egy idős embert lehetne-e csak 
úgy ide-oda költöztetni?! Holott ez már emberség kérdése, nem a 
növényvilág gondja-baja. De mondom, a száraz fákhoz nem nyúl 
senki, várják, hogy egy-egy nagyobb szélroham vagy zivatar vé-
gezzen velük. Utolsó lehetőségként még arra is gondolok, hátha 
azt hiszik, a száraz fa többet tud a zöldnél, ugyanúgy, ahogy az 
idős ember tapasztaltabb a fi atalnál. Csak tudnám, mire szá-
mít, aki erre a tudásra vár?! Hogy milyen lesz az élet a halál után?

MOLNÁR
JUDIT

KÖZTERÜLET




