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Kalendárium
Május 17., csütörtök
Az évből 137 nap telt el, hátravan még 
228.

A távközlés világnapja
Névnap: Paszkál
Egyéb névnapok: Andor, Brúnó, Ditmár, 
Ede, Fábió, Fábiusz, Paszkália, Paszto
rella, Rezeda
A Paszkál héber eredetű férfinév, jelen
tése: húsvéti. A név arra utal, hogy régen 
a húsvétkor született gyermekek kapták 
ezt a nevet. Női alakformája: Paszkália.  
I. Szent Paszkál (latinul: Paschalis) a ke
reszténység egyháztörténetének 99. pá
pája volt, aki 817. január 25. és 824. feb
ruár 11. (halála napja) között uralkodott, 
amely időszak alatt bár igyekezett elődei 
politikáját követni, és megpróbálta fenn
tartani a pápai állam, illetve az egyház 
szuverenitását, mégis pontifikátusát a 
Róma és a Frank Birodalom viszálya jel
lemezte.

Katolikus naptár: Szent Paszkál, 
Ditmár, Rezeda
Református naptár: Paszkál
Unitárius naptár: Ede, Andor
Evangélikus naptár: Paszkál
Zsidó naptár: Sziván hónap 3. napja

A kevés napsütés mellett gyakran meg
növekszik a felhőzet, helyenként eső, 
másutt zivatar is előfordul. Napközben 
mérsékelt marad a légmozgás. A reg
geli órákban 12, 17 fok várható. A hő
mérséklet csúcsértéke 17, 21 fok kö
zött alakul.

Ossza meg velünk 
véleményét!
Írjanak nekünk, mi pedig lehe tõ
ségeinkhez mérten közöljük vé
leményüket. Olvasói levele i ket 
a Redacţia Krónika, str. Oni sifor 
Ghibu nr. 14, 400185, ClujNapo
ca posta címre vagy a kronika@
kronika.ro emailcímre küldhe
tik. A  tévéműsorral, illetve a ke
resztrejtvényekkel kapcsolatos 
észre vételeiket a szolg@kronika.
ro emailcímre várjuk.

Időjárás

Csíkszereda
12° / 17°

Kolozsvár
14° / 17°

Marosvásárhely
14° / 18°

Nagyvárad
15° / 20°

Sepsiszentgyörgy
12° / 18°

Szatmárnémeti
15° / 17°

Temesvár
17° / 21°

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2018. május 27-éig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

május
17/4 

nyerőszelvény 
Név: Tel.:

Cím:

Egy kisfiú kérdi a bátyjától:
– Miért pont villanyszerelőnek ta
nulsz? Mit csinál egy villanyszerelő?
– Mindenféle elektromossággal kap
csolatos problémát meg tud oldani – 
feleli az idősebb testvér.
– És mégis mik azok az elektromos 
problémák?
– Hát minden, ... (Poén a rejtvény-
ben.)

Miért pont annak?

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban 
megtalálható legyen 1től 9ig min
den egyes szám, illetve a 9 kis négy
zetben (blokkban) is szerepeljen az 
összes szám 1től 9ig.

Blaise Pascal (1623–1662) francia ma
tematikus, fizikus és teológus volt, aki 
fontos alkotásokat hagyott hátra számos 
témakörben. Hozzájárult a természettu
dományok fejlődéséhez, kidolgozta má
sokkal közösen a valószínűség matema
tikai elméletét, mechanikus számológé
pet szerkesztett és megalapozta a pro
jektív geometriát. Tanulmányozta a folya
dékokat és tisztázta a vákuum, valamint 
a nyomás fogalmát. A nyomás mérték
egysége az ő munkásságának tiszteleté
re lett Pascaltörvény, amely kimondja: a 
gázokban és a folyadékokban a nyomás 
minden irányba gyengítetlenül terjed. El
sősorban a gondolkodásnak és a gyakor
lati kísérletek tényadatainak tulajdonított 
döntő szerepet a tudományos munkájá
ban. 1970ben szintén róla nevezték el a 
Pascal programozási nyelvet.
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A Látó szépirodalmi folyóirat rövidprózapályázatot hirdet Kortárs Mátyástör
ténetek címmel fiatal alkotóknak. A lap szerkesztőiből álló zsűri ismert Mátyás
mesék mai átiratait várja, legtöbb 10 ezer karakter terjedelemben. A legjobb 
írás szerzője ingyenes részvételt nyer a 2018. augusztus 16–19. között szerve
zendő Látótáborba. Beküldési határidő: 2018. június 25., 12 óra. Korhatár: 18–
35. év. A pályázatokat a kortarsmatyas@gmail.com emailcímre kell beküldeni.

Felhívás

A távközlés története

A távközlés primitív módját az ősember is használta, például faragott csontsípok 
vagy füstjelek segítségével. Ezen célra az ókori rómaiak és görögök (i. e. 500 kö
rül), illetve a 20. századi világháborúk idején a postagalambokat használták, a táv
írók megjelenéséig pedig hírnökök és futárok végezték az információátadás felada
tát. A  6. század körül Kleoxenész és Demoklitosz fáklyatávírójával kisebb távolság
ra már (a 24 betűs görög ábécét felhasználva) hasznos üzeneteket tudtak továb
bítani. A 15. században tükrök segítségével létrehozott optikai távjelzőkkel működ
tették a távközlést. A brit Robert Hook 1667ben feltalálta az úgynevezett zsinegte
lefont, amely hanghullámokat küldött rugalmas hártyák és kifeszített zsinórok fel
használásával. A Chappeféle távírót a 19. század elején találták fel, ez őrházsorozat
ból állt, és szemaforos távjelzőkkel funkcionált. A morzekódos kommunikációs esz
közt az amerikai Samuel Morse találta fel a telegráffal együtt 1835ben (még a rá
dió feltalálása előtt). A telefont a skót Alexander Graham Bell alkotta meg 1876ban.

Kislexikon

Karikatúra Könczey elemér: tendencia

Kovácsné találkozik a barátnőjével, és 
azt mondja neki:
– Terikém, nagyon jól nézel ki, renge
teget fogytál azóta, amióta nem lát
talak.
– Hát igen, mindezt a zöldségeknek 
köszönhetem.
– Tényleg? És milyen zöldségek?
– Saláta, paradicsom, uborka paprika, 
retek és cékla.
– Ezeket etted?
– Dehogy. Ezeket kapáltam.

Vicc

Megfejtések

Ki kicsoda?

Tele van lendülettel, így most még a lema-
radásait is behozhatja. Azonban vigyáz-
zon, mert hogyha túlpörgeti magát, köny-
nyen felemészti az energiáit!

Ikrek 

Türelmetlensége nagymértékben lassít-
ja előrehaladását. Tartsa magát az erede-
ti célkitűzéseihez, viszont igyekezzék a re-
alitások talaján maradni!

Mérleg 

Kissé felhalmozódtak a teendői. Keressen 
maga mellé segítőtársakat, mert ezúttal 
képtelen lesz egyedül megbirkózni az Ön-
re váró nehézségekkel!

Rák 

Ne hagyja, hogy a váratlan események át-
húzzák a számításait! Tekintsen ezekre 
olyan kihívásként, amelyeket a sors szán-
dékosan sodort az útjába!

Bak 

Néhány nehézség vár Önre, ami kibillen-
ti az egyensúlyából. Fontos, hogy kézben 
tartsa az eseményeket. Legyen felkészült, 
és maradjon rugalmas!

Bika ápr. 21. – máj. 20. 

Azon megbeszéléseket részesítse előny-
ben, amelyekben távol állnak egymástól 
a nézőpontok! Diplomáciai érzékének kö-
szönhetően megállapodásra juthat.

Skorpió 

Kiváló szervezőképességének köszönhe-
tően ma jó ütemben halad minden tevé-
kenységével. Őrizze meg az éberségét, és 
figyeljen oda a részletekre!

Oroszlán 

Komoly lépéselőnyre tehet szert, ha ki-
használja az előnyös körülményeket. 
Szedje össze a bátorságát, változtasson 
a  hozzáállásán, és kockáztasson!

Vízöntő 

Rendkívül szétszórt, így nehezen találja 
a közös hangot a környezetében élőkkel. 
Mielőtt bármibe belefogna, találja meg bi-
zonytalanságának okait!

Nyilas 

Önfejűen viselkedik, és hajlamos vitákba 
keveredni. Ne engedje, hogy az indulatai 
vezéreljék, ugyanis azzal kilátástalan hely-
zetbe taszítja a munkáit!

Szűz 

Úgy érzi, hogy megoldhatatlan feladatok-
ba ütközött. A megoldás azonban egysze-
rűbb, mint azt Ön gondolná. Használja a 
fantáziáját és tapasztalatát!

Halak 

Maradjon higgadt, a konfliktusos helyze-
teket pedig kezelje diplomatikusan! Olyan 
megoldásokkal álljon elő, amelyek min-
denki számára elfogadhatók!

Kos márc. 21. – ápr. 20. 
Horoszkóp

jan. 21. – febr. 19.

dec. 22. – jan. 20.

nov. 23. – dec. 21.

okt. 24. – nov. 22.

szept. 24. – okt. 23.

aug. 24. – szept. 23.

júl. 24. – aug. 23.

jún. 22. – júl. 23.

máj. 21. – jún. 21.

febr. 20. – márc. 20.

Erdélyi Napló, 
20. szám
Az egészségügyben hetek óta tar
tó tiltakozáshullám hatásosnak bi
zonyult, a bérezési törvényt módo
sítják, az elvont összegeket meg
térítik, így az általános sztrájk el
maradt. Az egészségügy helyzete 
azonban továbbra sem rózsás. Az 
Erdélyi Napló kétoldalas összeál
lításából kiderül, hogy a fiatal or
vosok folyamatos kivándorlását 
csak kis mértékben tudja ellen
súlyozni a mostani fizetésemelés. 
Az egészségügyet a rendszerszintű 
stratégiahiány és a korrupció sújt
ja leginkább. A rendszerben dolgozó 
szakemberek szerint egyre inkább 
megerősödik a magánbefektetés
ként létrehozott szakrendelők és 
kórházak hálózata – az országban 
csak ezek tudnak magas színvona
lat nyújtani –, a betegbiztosító ál
tal finanszírozott állami egészség
ügyi hálózat pedig a túlélésre ren
dezkedik be. Lassan állandóvá vál
nak az elektromos cigaretták körü
li botrányok: hol a használat közbe
ni felrobbanásukról, hol a hagyo
mányos cigarettákkal vetekedő ká
ros hatásukról olvashatunk. Bár ko
rántsem olyan káros, mint a hagyo
mányos dohányzás, az egészsé
ges jelzőt mégis el kell felejtenünk. 
A polgári hetilap cikke azokat a ku
tatási eredményeket foglalja ösz
sze, amelyek új megvilágításba he
lyezik az elektronikus cigaretta ká
ros hatásait. A  Festum Varadinum 
nemcsak Nagyvárad, hanem Erdély 
egyik legrangosabb kulturális ese
ményévé nőtte ki magát. Az 1992
ben útjára indított rendezvénysoro
zat idei, kéthetes kiadását foglalja 
össze az Erdélyi Napló nagyváradi 
színes riportja. A kínálatot a heti té
véműsormelléklet egészíti ki.

Lapszemle




