
Az algoritmus olyan megengedett lépésekből álló módszer (részletes 
útmutatás, utasítássorozat vagy recept), amely egy bizonyos felmerült 
probléma megoldására alkalmas. Az algoritmus szó, illetve fogalom a 
matematikából ered, azonban a számítástechnikai kultúra elterjedé-
se és popularizálódása ültette át a köznyelvbe. Az eljárást lehet alkal-
mazni például valamilyen élelmiszer elkészítésének módjára, egy bú-
tor összeszerelésére vagy két egész szám legnagyobb közös osztójá-
nak kiszámolására. A konkrét algoritmus megadásához viszont tudni 
kell, hogy mik a megengedett lépések. Az első mechanikai számítógép-
re írt algoritmust és programnyelvet Ada Lovelace készítette 1842-ben a 
Charles Babbage által tervezett, de csak félig megépített analitikus gép 
számára. Alan Turing 1937-ben cikket közölt egy absztrakt automatáról, 
a Turing-gépről, ami az algoritmusfogalom egy lehetséges matematikai 
leírása. A fogalom elnevezése a bagdadi arab tudós, al-Hvárizmi (780–
845) nevének eltorzított, rosszul latinra fordított változatából ered.
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Az algoritmus fogalma
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Az évből 42 nap telt el, hátravan 
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A Bertold férfi név a germán erede-
tű Berthold személynévből szárma-
zik, jelentése: pompával uralkodó. 
Berthold Schwarz német ferenc-
rendi szerzetes volt, aki a 14. szá-
zad közepén feltalálta a puskaport; 
egyes kutatók az ágyú feltalálását is 
neki tulajdonítják.
A Marietta női név a bibliai eredetű 
Mária olasz kicsinyítőképzős formá-
ja, jelentése megfejtetlen, minden 
magyarázata vitatott.
II. János Pál pápa 1993-ban felvetett 
kezdeményezésére február 11-ét a 
betegségben szenvedők világnapjá-
nak nyilvánították.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Megbeszélései során fény derül pár rész-
letre, amelyek más megvilágításba he-
lyezik az elmúlt időszak problémáit. Ma-
radjon mindenben következetes!

Remek a kedélyállapota, a kreativitása 
pedig a csúcson van. Fordítsa a saját ja-
vára a lehetőségeket, és engedje szaba-
don szárnyalni a fantáziáját!

Bizonytalansága miatt nehezen tud dön-
téseket meghozni, pedig már csak kevés 
ideje maradt állást foglalni az ügyeiben. 
Konzultáljon a kollégáival!

Ne kockáztasson, és ne hagyja győzedel-
meskedni az elfogultságát a józan ész fe-
lett! Szorult helyzetben vesse be az eddig 
szerzett tapasztalatait!

Fontos változások következnek be az éle-
tében, melyek távlati folyamatokat indí-
tanak el. Mindettől függetlenül nem kell 
tartania kellemetlenségektől.

Uralkodó bolygója negatívan befolyásol-
ja az életét. Főleg akkor ütközhet aka-
dályokba, ha túlbecsüli a lehetőségeit. 
Döntéseiben legyen megfontolt!

Használja ki a lehetőségeit, majd fejtse 
ki a véleményét! Ezúttal képes lesz reáli-
san értékelni a jelenlegi szituációt, és he-
lyes döntéseket hozni.

Figyeljen a részletekre, mert bennük rej-
lik a sikeres megoldás kulcsa. A karrierje 
magasra ívelhet, ha a magánéleti problé-
máit a háttérbe szorítja.

Kissé zűrzavaros napra készülhet, több 
irányba is toleranciát kell mutatnia. A vá-
ratlan helyzetekben őrizze meg hidegvé-
rét, ne veszítse el a türelmét!

Mozgalmas nap vár Önre, a rutinfelada-
tait váratlan események nehezítik. Ké-
szítsen ütemtervet, és lehetőleg végezze 
párhuzamosan a tennivalóit!

Növelje meg a munkája hatékonyságát, 
dolgozzon ki új terveket! Kizárólag a te-
endőire összpontosítson, és ne kevered-
jék bele mások magánügyeibe!

A mai napon választ kaphat néhány fele-
désbe merült kérdésre. Emellett olyan in-
formációk birtokába jut, amelyekből ko-
molyabb hasznot húzhat.

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.

SZÖVEG NÉLKÜL  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
3° / 11°

Kolozsvár
3° / 9°

Marosvásárhely
6° / 12°

Nagyvárad
3° / 4°

Sepsiszentgyörgy
5° / 11°

Szatmárnémeti
4° / 5°

Temesvár
4° / 4°

Szolgáltatás2019. február 11.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. február 
24-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

február
11/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Az este összekaptam a feleségem-
mel – meséli Kovács a kávézóban. – Az 
egésznek megint az az átkozott tévé 
volt az oka.
– Mi történt? – kérdi a barátja.
– A feleségem a krimit akarta nézni, én 
a meccset.
– ... (Poén a rejtvényben.)

Mi történt?

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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Farsangi forgatag
a pénz körül

Bár a mulatozás helyett lett volna bőven tennivaló a gazdasági és 
közéletben is, de mivel többségi honfi társaink soha nem ódzkod-
nak semmiféle munkát letevő ünnepléstől, gondolkodás nélkül 
beálltak a karneváli forgatagba. Ráadásul nem is a kisemberek 
hada, hanem a magukat legnagyobbaknak tartó regnálók kezd-
ték a vigalmat, sőt a régi szokásokba a farsanggal eddig nem 
föltétlenül összekötött szokást is bedobtak: az idei év országos 
költségvetésének a kedvük szerinti húzás-nyúzását. Rendes kö-
rülmények között már három hónapja, az elmúlt év novemberé-
nek közepén kőbe kellett volna vésniük, de a késedelmeskedés 
és a halogatás olyan közismert romanikum, hogyha valami netán 
időben elkészül, vagy a meghirdetett időpontban elkezdődik, 
akkor azt égi jelektől kísért csodának tartják. A „mulatságban” 
résztvevők a banzáj során egyszer-kétszer elárulták magukról, 
hogy eleve farsangi forgatagnak szánták a költségvetési vitát az-
zal a naponta megújuló alakoskodással, amit a legtapasztaltabb 
délvidéki busók is megirigyelhetnének. Előző napi kĳ elentéseik 
arcátlan letagadásával, a jól ismert mást okolással vagy egysze-
rűen csak a bamba csodálkozással, hogy holmi kotnyeles sajtó-
sok olyanokat adnak a szájukba, amiről azt sem tudják, mi fán te-
rem, nemhogy mondták volna. Vagyis a magát legfőbb pénzügyi 
korifeusnak tartó két díszpinty szerepformálása tökéletes lett. 
Ráadásul őkelmük, kihasználva a kackiás bajszú hőscincér párt-
vezérnek a világ másik felében elszenvedő nászútját, elérkezett-
nek látták végre kibillenteni helyéből a nemzeti bank főmuftĳ át, 
majd pedig, hogy egyikük, az aranyrudak kriptákba elásásáról 
hírhedtté vált egyén gyorsan a helyébe ugorjon, és egyszeriben 
szabad legyen a gazda: ne kelljen újból kölcsönkérni az agyrém 
terveikre, kedvükre prédálhassák el az ország – még meglévő – 
tartalékait. A pénzkormányzó viszont nem most lépett le a falvé-
dőről, nem hagyta magát, a hőscincér is, bár erősen gyűrötten, 
de megérkezett a melegebb tájakról, s így a forgatagosoknak 
kicsit rendezniük kellett soraikat. A nagyobb városok, köztük a 
főváros is háborgott a kevesebb pénz miatt, mire az alakosok jól 
megdobták az összegeket, ám hozzácsatolták. Eddig a központ-
ból fi nanszírozott intézményeket, úgyhogy a több jóval kevesebb 
lett. Ez van, a farsang ilyen, bármi megeshet, talán épp azért, 
hogy a böjti emberpróbáló tiltásokat akár még élvezhessük is!
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