
A közvilágítás csupán pár száz éve létező fogalom. A kültéri világításra kez-
detben éghető anyagokat használtak: olajlámpákat, tűzi kosarat, viaszgyer-
tyát; a világítás pedig eleinte csak közbiztonsági szerepet töltött be. Éppen 
ezért először pusztán a kapuk mellett, hidaknál, útelágazásoknál, árkádok-
nál és más veszélyesnek ítélt helyeken alkalmaztak kezdetleges világítóesz-
közöket. A világ első rendszeres utcai világítását 1558-ban valósították meg 
Párizsban. A villamos közvilágítást azonban több mint 300 év múlva, 1880-
ban vezették be először a New York-i Broadwayon létesült Brush-ívlámpák-
kal. Egy évvel később már Budapesten is 36 ívlámpával működött villamos 
közvilágítás. 1882-től kezdődően Európa nagyvárosaiban egymásután épül-
tek a rendszeres üzemű közvilágítási rendszerek. A világháborúk viszont 
nagymértékben leállították ezeknek a fejlesztését. A 60-as évektől napjain-
kig több új nemesgázt próbáltak ki a fényforrások területén. A higanylámpák 
után a xenonlámpával folytak kísérletek; a halogén izzókat később fémhalo-
gén lámpákra cserélték. Manapság a napelemes módszerek is teret nyernek.

KALENDÁRIUM

A közvilágítás története

Augusztus 29., csütörtök
Az évből 241 nap telt el, hátravan 
még 124.

Névnapok: Beatrix, Erna
Egyéb névnapok: Bendegúz, Cézár, 
Erneszta, Ernesztina, János, Kamilla, 
Sebő, Szabin, Szabina, Szabrina

Katolikus naptár: Keresztelő Szent 
János vértanúsága, Szt. Beatrix, Erna
Református naptár: Erna
Unitárius naptár: Bendegúz, Ernő, 
Beatrix
Evangélikus naptár: Beatrix, Erna
Zsidó naptár: Áv hónap 28. napja

A Beatrix latin származású női név, 
jelentése: boldogságot hozó. Beatrix 
Potter (1866–1943) brit író, illusztrá-
tor volt, aki a saját kezűleg megrajzolt 
gyermekkönyvei révén vált ismertté. 
Életéről 2006-ban fi lmdráma készült 
Miss Potter címmel az Oscar-díjas Re-
née Zellweger főszereplésével.
Az Erna germán győkerű női név, je-
lentése: határozott. Férfi  párja: Ernő. 
Rokon neve: Erneszta. Bogen Erna 
(1906–2002) olimpiai bronzérmes tőr-
vívó volt; férje, Gerevich Aladár pedig 
hétszeres olimpiai bajnok vívó (a ma-
gyar sportolók közül mindmáig ő sze-
rezte a legtöbb olimpiai aranyérmet).

Joel Schumacher
Az Arany Medve és Arany Pálma díjra 
jelölt amerikai rendező, produ-
cer New Yorkban született 
1939. augusztus 29-én. 
Édesapja tősgyökeres 
amerikai volt, anyja 
pedig svédországi zsi-
dó családból szárma-
zott. Tanulmányait 
szülővárosában vé-
gezte a Parsons The
New School for De-
sign iskolában, majd 
divattervezőként kez-
dett dolgozni. Figyelme 
hamar a filmszakma felé
fordult, és Los Angelesbe költ-
özött, ahol jelmeztervezőként he-
lyezkedett el. A 70-es években forgató-
könyvíró munkákat kapott. Első fi lmes rendezése, a Csökke-nő (1981) bár nem aratott 
osztatlan sikert a kritikusok körében, mégis megalapozta hollywoodi karrierjét. Az 
1980-as években rendezett fi lmjeivel felhívta magára szakma fi gyelmét, ezt követően 

nagyobb költésvetésű produkcióhoz szerződtették: 
ilyen volt az Egyenesen át (1990) és az Összeomlás 
(1993), utóbbiért  Arany Pálma díjra jelölték. Ez-
után hatalmas sikert aratatott a Mindörökké Batman 
(1995) és a Batman és Robin (1997) fi lmek rendezésé-
vel, aztán 1999-ben a 8 milliméter című thrillerjéért 
Arany Medve díjra jelölték. Később olyan alkotáso-
kat rendezett, mint a Rossz társaság (2002), A fü-
lke (2002), A 23-as szám (2007) vagy a Túszjátszma 
(2011). 2013-ban visszavonult a fi lmvilágtól.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Hivatásában új perspektívák nyílnak meg 
Ön előtt, amelyek által előbbre léphet a 
karrierjében. Bárhogyan is határoz, jól 
gondolja át a lehetőségeit!

Ne rögtönözzön, a hirtelen hozott dön-
téseinek ma komoly következményei le-
hetnek. Maradjon a háttérben, és enged-
je, hogy mások irányítsanak!

Őrizze meg a higgadtságát, és minden 
kérdést ésszerűen közelítsen meg! Vá-
lassza mindig az egyszerű megoldáso-
kat, használja fel a tapasztalatait

A meglepetések jellemzik a mai napját. 
Igyekezzék olyan megoldásokkal előáll-
ni, amelyekkel összhangba hozhatja a 
kollégái terveit a sajátjaival!

Úgy érzi, hogy túl nagy teher nehezedik 
Önre, és képtelen megbirkózni a felelős-
séggel. Vizsgálja át a helyzetét, és csak 
egyszerű munkát vállaljon!

Ezúttal szinte minden tevékenysége po-
zitív irányba halad. Használja ki ezt a po-
zitív hullámot, és járjon a végére minden 
folyamatban lévő ügyének!

Zsúfolt napnak néz elébe, váratlan aka-
dályokkal szembesül. Amennyiben szük-
séges, legyen készséges a kollégáival, de 
őrizze meg függetlenségét!

Rátermettségének köszönhetően hamar 
talál megoldásokat a feladataira. Ma fő-
leg a megbeszéléseire és a hivatalos dol-
gaira fektesse a hangsúlyt!

Munkahelyén a jelenlegi körülmények 
kissé előnytelen helyzetbe sodorják Önt, 
így szüksége lesz a tapasztalatára, hogy 
túllépjen a kritikus pontokon.

Próbáljon meg új megoldásokat találni 
azon kérdésekre, melyekkel elakadt. Bíz-
zon önmagában, szakítson a sztereotípi-
ákkal, és vesse be a fantáziáját!

Könnyedén megtalálja a közös nevezőt a 
társaival, és szívesen áll mások rendel-
kezésére. Maradjon megfontolt, és fi-
gyeljen oda minden részletre!

Ne ragaszkodjon mindenáron a korábbi 
elképzeléséhez, mert könnyebb úton is 
elérheti célját! Legyen nyitott a rendkívüli 
események befogadására!

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.

ÉRTÉKES BEFEKTETÉS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
20° / 27°

Kolozsvár
24° / 29°

Marosvásárhely
22° / 29°

Nagyvárad
25° / 32°

Sepsiszentgyörgy
21° / 27°

Szatmárnémeti
25° / 31°

Temesvár
26° / 32°

 » A Cannes-i Nem-
zetközi Filmesztivá-
lon az Összeomlás 
című fi lmdráma ren-
dezéséért 1993-ban 
Arany Pálma díjra 
jelölték.

Szolgáltatás2019. augusztus 29.
csütörtök10

A turistának mondja a székely bácsi:
– Tudod, fi am, én világ életemben me-
sés anyagi körülmények között éltem.
– Tényleg?
– Igen. Hol volt, hol nem volt…

Pistikét kérdőre vonja az anyja:
– Mégis miért verted fejbe Tibikét azzal 
a kókuszdióval?
– Mert azt állította, hogy a hagyma az 
egyetlen étel, amitől könnyezni lehet.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. szep-
tember 8-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

augusztus
29/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Fia született a szegény székelynek. Nagy 
örömében végigszalad a falun, mindenkit 
meghív, jöjjenek el megnézni a gyereket.
– Aztán ha jöttök, csak rúgjátok be a ka-
put nyugodtan – teszi hozzá.
– De hát miért kellenne berúgnunk a ka-
put? – csodálkozik valaki. – Nincsen rajta 
kilincs?
– Hogyne volna. De csak ... (Poén a rejt-
vényben.)

Látogatás

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.

SUDOKU
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