
Az űrkutatás a földi légkörön túli környezet kutatásával foglalkozó tudomány, 
amely többnyire a világűrbe juttatott eszközökkel történik. A legnagyobb, űr-
kutatással foglalkozó szervezetek: az amerikai NASA, az Európai Űrügynökség 
(ESA) és az Orosz Űrügynökség (RKA). Az űrkorszak 1957-ben kezdődött a Föld 
első mesterséges holdjának (Szputnyik–1) indításával. Azóta számos műhold, 
űrszonda, űrhajó, űrállomás és más eszköz jutott el a világűrbe. Az űrkutatás 
másik két fontos eseménye az ember első űrrepülése (Vosztok–1; 1961-ben a 
szovjet Jurij Gagarinnal) és az első Holdra szállás (Apollo–11, 1969) volt. Az űrte-
vékenységek személyzetes és személyzet nélküli űreszközökkel zajlanak meg-
felelő arányban: az űrhajósok nélküli szerkezetek a felderítést végzik, az össze-
tettebb tevékenységeket pedig az emberekkel repülő űrhajók, űrállomások. Az 
elmúlt 50 évben több mint 260 űrrepülést hajtottak végre. A Mars-kutatás a 70-
es években kezdődött, és azóta több űrszonda és távirányított űrjármű végzett 
felderítéseket a vörös bolygón. Az amerikai Vision for Space Exploration prog-
ram az első emberes Mars-expedíciót a 2020-as években tervezi megvalósítani.

KALENDÁRIUM

Az űrkutatás története

Március 5., kedd
Az évből 64 nap telt el, hátravan még 
301.

Névnapok: Adorján, Adrián
Egyéb névnapok: Adria, Adrienn, 
Frigyes, Lehel, Olivér, Olívia, Teofi l, 
Virgil, Virgília

Katolikus naptár: Szent Adorján, 
Szent Kolett, Adriána
Református naptár: Adorján
Unitárius naptár: Adorján, Lehel
Evangélikus naptár: Adorján, 
Adrián
Zsidó naptár: Ádár hónap 28. napja

Az Adorján férfi név a latin szárma-
zású Hadrianus név rövidült formá-
ja, jelentése: (a Velence tartományban 
levő) Hadria városából való. A név
régebbi alakváltozata: Adrián. Ro-
kon nevek: Adria, Adrienn. Divéky 
Adorján (1880–1965) a múlt század 
egyik legismertebb magyar történé-
sze volt, akinek munkássága első-
sorban a 19. századi lengyel–magyar 
kapcsolatokat érintette, de számos ta-
nulmánya, illetve közleménye jelent 
meg a 16. század lengyel históriájáról, 
művelődéstörténetéről is. 1930-ban a 
Magyar Tudományos Akadémia tag-
jává választották.

Eva Mendes
A kubai származású amerikai színész-
nő a fl oridai Miamiban született 
1974. március 5-én autóke-
reskedő és iskolaigazga-
tónő lányaként. A szülei 
válása után anyjával 
Los Angelesbe költö-
zött. Tanulmányait 
Glendale-ben kezdte 
a Hoover középisko-
lában, később a nort-
hridge-i Kaliforniai 
Állami Egyetemre járt. 
A karrierje kezdetén 
reklámokban szerepelt, 
illetve számos videóklipben, 
többek közt: Will Smith: Miami 
(1996); Pet Shop Boys: That’s the 
Way Life Is (1996); Aerosmith: Hole
 in My Soul (1997). Ezután főleg szappanoperákban vendégszereplőként és egyéb 
kísérőfi lmekben volt látható. Az áttörést első fontos szerepe jelentette számára, az 
Oscar-díjas Kiképzés (2001) című thrillerben Denzel Washington oldalán. A követ-
kező években egyre keresettebb színésznővé vált, és olyan produkciókban kapott 
szerepet, mint a Túl közeli rokon, Volt egyszer egy Mexikó (2003) és A randiguru 

(2005), utóbbiban Will Smith partnereként. A Volt 
egyszer egy Mexikóban nyújtott alakításáért meg-
kapta (a tinédzserkorú tévénézők szavazatai alap-
ján) a Teen Choice Awards közönségdíjat. Emellett 
több nemzetközi fesztiválon is díjazták fi lmbeli tel-
jesítményeit. 2002 és 2010 között kapcsolatban volt 
George Gargurevich perui fi lmkészítővel. 2011-ben 
férjhez ment Ryan Gosling Oscar-jelölt színészhez, 
2014-ben megszületett első kislányuk (Esmeralda), 
2016-ban pedig a második (Amada Lee).

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Új szakasz veszi kezdetét az életében. 
Döntései hosszú távon is hatással lesz-
nek a karrierjére. Viselkedjék határozot-
tan, kerülje a vitákat!

Lehetősége nyílik arra, hogy belefogjon 
egy régóta betervezett feladatba. Uralko-
dó bolygója mindenben támogatja Önt, 
ezért legyen kezdeményező!

Munkahelyén mérje fel a buktatókat, 
mérlegelje a következményeket, és csak-
is ezután döntsön! Cselekedjék körülte-
kintően, figyeljen a részletekre!

Legyen objektív, és tudjon különbséget 
tenni a dolgok között! Ne vonjon le hirte-
len következtetéseket, illetőleg ne talál-
gasson semmivel kapcsolatban!

Túl engedékeny, ezért legyen nagyon elő-
vigyázatos, nehogy kihasználják ezt a pil-
lanatnyi gyengeségét! Ha lehet, óvakod-
jék a feszült szituációktól!

Használja ki teljes mértékben innovatív 
képességeit, valamint szellemi kapaci-
tását! Merészen újítson hivatásában és 
magánéletében egyaránt!

Engedje el a múltat, és tekintsen a jövő-
be! Rengeteg feladat vár Önre, csak ezek-
re koncentráljon! Keresse a pozitív gon-
dolkodású egyének társaságát!

Maradjon optimista, ne elégedjék meg 
a kezdeti sikerekkel! Az események fel-
gyorsulnak, és fontos döntéseket kell 
hoznia a jövőjével kapcsolatban.

Lépjen a tettek mezejére még akkor is, 
ha felkészületlennek érzi magát! A ta-
pasztalatai ezúttal segítenek megoldani 
a felmerülő problémákat.

Óvakodjék a zűrös helyzetektől, és ne ha-
nyagolja el a felelősségvállalásait, és le-
hetőleg ne engedje, hogy bármi is rossz 
fényt vessen a karrierjére!

Kiváló formában van, így ma képes haté-
konyan együttműködni a társaival. Hogy-
ha hajlandó kompromisszumot is kötni, 
eredményes napot zárhat.

Kellő toleranciával viszonyuljon a kör-
nyezetében élőkhöz, észrevételeit ne kö-
zölje kritikusan! A mai nap kedvez a ma-
gánkapcsolatok ápolásának is.

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.

JÖVŐKÉP  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
3° / 8°

Kolozsvár
5° / 10°

Marosvásárhely
6° / 9°

Nagyvárad
7° / 12°

Sepsiszentgyörgy
5° / 8°

Szatmárnémeti
7° / 12°

Temesvár
7° / 14°

 » Az FHM férfi ma-
gazin háromszor 
(2004-ben, 2005-
ben és 2006-ban) 
válogatta be őt a 
világ 100 legszexi-
sebb hölgyei közé.

Szolgáltatás2019. március 5.
kedd10

A 2019. február 18–21. közt megjelent keresztrejtvények megfejtései: febr. 18., 
hétfő: És mondja, akar néhányat?; febr. 19., kedd: ...ebben a hőségben; febr. 20., 
szerda: ...olyankor egész nap énekel; febr. 21., csütörtök: ...már rég eladtalak volna.

MEGFEJTÉSEK

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

Cím:

Egy autós karambolózik a kocsijával. 
Eszméletlen állapotban szállítják a kór-
házba. Amikor magához tér, az intenzív 
osztályon fekszik, és éppen egy műtét 
utáni vérátömlesztést kap.
Nézi a karjára csatolt gumicsövet, aztán 
rekedten megkérdezi a föléje hajoló 
ápolónőtől:
– ...? (Poén a rejtvényben.)

A kórházban

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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