
Az angol font (vagy más nevén: fontsterling; angolul: pound sterling) az Egye-
sült Királyság hivatalos pénzneme, amely eredetileg I. Nagy Károly frank csá-
szár pénzrendszere volt, ez került lemásolásra több más királyságban; Ang-
liában is gyorsan elterjedt a 9. század során. Nagy Károly a font megfelelő-
jeként a libra (tömeg meghatározására alkalmazott római súlymértékek) 
kifejezést használta, erre utal ma a font egyezményes jele, az áthúzott, nagy 
írott L betű jele. A korai pénzérméket ezüstből verték, értékét az ezüst tiszta-
sága határozta meg. A 12. századtól áttértek a gyengébb ezüstre, mivel ez ke-
vésbé gyorsan kopott. A 16. században a font váltópénze (ezüstpenny) sokat 
veszített az értékéből, ezért rézzel kevert érméket bocsátottak ki. A 17. század 
végén a Bank of England elkezdett papírpénzeket forgalomba hozni, ezek ér-
téke az arany függvénye volt. A napóleoni háborúk (18. század eleje) idején 
ennek a banknak a pénzei (arany és ezüst alapú pénzérmék, bankjegyek) 
váltak az Egyesült Királyság törvényes fizetőeszközévé. Az euró bevezetése 
óta (1999) az angol font lett a világon a legrégebben használt fizetőeszköz.

KALENDÁRIUM

Az angol font eredete

Március 11., hétfő
Az évből 70 nap telt el, hátravan még 
295.

Névnap: Szilárd
Egyéb névnapok: Aladár, Bende-
gúz, Bors, Konstantin, Konstantina, 
Rozina, Teréz, Terézia, Tímea, Ulrik

Katolikus naptár: Szent Konstantin, 
Szilárd, Tímea
Református naptár: Szilárd
Unitárius naptár: Aranka, Szilárd
Evangélikus naptár: Szilárd
Zsidó naptár: 2. Ádár hónap 
4. napja

A Szilárd férfi név magyar nyelvújítá-
si alkotás a Konstantin név magyarí-
tására, jelentése: szilárd, állhatatos, 
következetes. Darvas Szilárd (1909–
1961) magyar költő, humorista és 
konferanszié volt, akinek a II. világ-
háború előtt Szarvas Dénes álnéven 
jelentek meg írásai. A legsokoldalúbb 
magyar írók egyikének tartják. Több 
száz humoreszk mellett írt forgató-
könyvet, színdarabot, bábjátékot, ka-
barét, sanzont, táncdalt és konferan-
szokat. Fellépett a Vidám Színpadon, 
a Kamara Varietében és a Budapest 
Varietében is. Emellett állandó sze-
replője volt a Magyar Rádiónak.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Szinte semmi sem alakul az elképzelései 
szerint, így a mai napon számos kudarc 
éri Önt. Vonuljon félre és keresse meg a 
bizonytalanság okát!

Rendkívül határozott és fogékony az új 
dolgokra. Hozza ki a legtöbbet a szakmai 
képességeiből, nyisson meg olyan kapu-
kat, amelyek a sikerek felé vezetnek!

Több fronton is helyt kell állnia, de ez 
nem esik nehezére, ugyanis ma Önt a ki-
hívások éltetik. Készítsen ütemtervet, és 
részesítse előnybe a határidőket!

Uralkodó bolygójától új lendületet kap 
céljai elérése érdekében. Hallgasson a 
megérzéseire, és igyekezzék kamatoz-
tatni az eddig befektetett munkát!

Maradjon céltudatos, és akkor se hátrál-
jon meg, ha akadályokba ütközik! Azon-
ban arra vigyázzon, hogy ne éljen vissza 
a kollégái által felkínált segítséggel!

Szellemileg friss, és képes pontosan fel-
mérni a kockázatokat. Ma főként a csa-
patmunkákat, illetve a szervezési műve-
leteket részesítse előnyben!

Túlságosan könnyelmű, ezért nem lát-
ja át az összefüggéseket és a következ-
ményekkel sem képes számolni. Fontos 
döntéseket lehetőleg ne hozzon!

Képes megőrizni a türelmét annak dacá-
ra, hogy sok nehézséggel kell megküzde-
nie. Pozitív kisugárzásának köszönhető-
en ma sokan támogatják Önt.

Hiányzik Önből az a hajtóerő, amely ösz-
tönözné a tennivalói elvégzésére. Ne en-
gedje, hogy eluralkodjon ez a hangulat, 
mindenképp tegyen valami hasznosat!

Emelkedjen felül a negatív érzésein, és 
kizárólag az aktuális feladatokra kon-
centráljon! Ha sikerekre vágyik, ne zár-
kózzon el az újszerű megoldásoktól!

Váratlan fordulatokra készülhet, ame-
lyek megnehezítik a dolgát, és némi 
pluszmunkát is hoznak. Ettől eltekintve 
ne hanyagolja el a rutinfeladatait!

Egy nem várt esemény miatt teljesen fel-
borul a mai terve. Szervezze át észszerű-
en a tennivalóit, és ne kezdjen kapko-
dásba, mert azzal csak ront a helyzetén!

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
4° / 7°

Kolozsvár
3° / 9°

Marosvásárhely
5° / 8°

Nagyvárad
6° / 10°

Sepsiszentgyörgy
6° / 8°

Szatmárnémeti
4° / 9°

Temesvár
6° / 10°

Szolgáltatás2019. március 11.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. március 
24-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:

– Megmondom a feleségednek, hogy 

megcsalod őt a titkárnőddel!

– Nem várhatnál vele a hónap utolsó 

napjáig?

– Miért pont addig?

– Akkor van a születésnapja, és nincs... 
(Poén a rejtvényben.)

Miért várni?

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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Gondolkodni?! 
Még csak az hiányzik!

Szinte naponta örvendezem, hogy már nyugalomba vonultam, és 
nincs közvetlen közöm a tanügyhöz, mert folyamatosan dühön-
genék ennek a 4 az 1-ben asszonyságnak az eszement ötletei mi-
att, ugyanúgy, ahogy az előző három mandátuma idején történt. 
Hallom, hogy most a vakációt kütyüli, de ez sem újdonság, hisz 
amikor először lépett színre tizenkilenc esztendeje, azzal kezdte, 
hogy „megreformálta” a két félév beosztását oly módon, hogy az 
első három hónapig, a második hat hónapig tartott. Kész őrület 
volt! Na de ez a mostani indoklás, hogy többet kell az iskolában 
ülniük a gyerekeknek, és akkor okosabbak lesznek. Persze! Ő is 
azért szajkózza állandóan az „akadémiai közeget”, mert szeret-
né, ha ott ücsöröghetne, lázas semmittevésben, netán épp az 
elnöki bársonyszékben, s már a sok üléstől kivirágozna a gon-
dolkodása! Na de a gyerekeknek gondolni?! Azt már nem! Harcol-
tam eleget ezzel a ki tudja, mikor berögzült elképzeléssel, hogy a 
gyerek tanuljon, ne gondolkodjon! Tanulja meg, amit a tankönyv 
ír, amit a tanár a szájába rág, ne kérdezzen fölöslegesen, ne pisz-
kálódjon, hisz úgysem érdekli az, amit kérdez, csak húzni akarja 
az időt. Sokszor felháborodtam ezen a nemzedékről nemzedékre 
szálló tanári felfogáson, és természetesen eszem ágában sem 
volt átvenni. Csodálkoztak is eleinte a gyerekek, hogyhogy el-
mondhatják, milyen hozzájuk szóló üzenetet hallanak ki egy-egy 
versből vagy prózai műből, de aztán hamar belejöttek a gondol-
kodásba, és nem egyszer nagy örömet okozó meglátásaik voltak. 
És a „dokumentációs” feladatok: az 1990-es évek elején, amikor 
még a számítástechnika gyerekcipőben járkált, előfordult, hogy 
a semmiségekkel eltölt tanóra után feladatul kapták, jegyzeteljék 
ki a tankönyvből a le nem adott, el nem magyarázott anyagrészt. 
Értette-e, vagy sem, nem érdekelt senkit, ott volt a füzetben, és ez 
elég is! Amikor pedig megtörtént az informatikai robbanás, akkor 
mondhatni állandóan napirenden volt a „töltsétek le a netről!” 
Ha egy-egy gyermek félve megkérdezte, ha nem ért valamit, azt 
megbeszélik-e, a leggyakoribb válasz volt: keress utána a neten! 
Nem egyedi esetekről beszélek, országszerte általánosan ez 
lehet a helyzet, ha a 4 az 1-ben asszonyság kĳ elentette, misze-
rint a plágium kevésbé fontos probléma a tanügyben. Problemă 
minoră – hangzott az ő anyanyelvén. Miért is csodálkozunk hát, 
hogy minden tekintetben rajtunk ül a béka?!
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