
A vízhálózat kiszolgálására épült víztornyok az ipari forradalom alatt (19. század 
eleje) jelentek meg először Nagy-Britanniában. Ezeket a nagy méretű víztartá-
lyokat olyan (körülbelül 20–30 méter) magasan helyezték el, hogy a gravitáció 
révén a kialakuló hidrosztatikai nyomás elegendő legyen a vízhálózat működ-
tetéséhez. A rendszer ezután a közlekedőedények elve alapján funkcionált to-
vább. Az 1800-as évek végén már a világ több szegletében (elsősorban az USA-
ban) bevált módszernek számított a háztartási igényeket kiszolgáló víztartály. 
Méretüket tekintve ezek változatosak voltak, a kisebb tartályokban néhány ezer 
köbméter vizet tároltak, a nagyobbak viszont akár 30-40 ezer köbméter befoga-
dóképességgel bírtak. Manapság már kevés effajta építmény létezik; a jelen-
leg még működőképes tornyokban a víz felemelését elektromos szivattyúkkal 
végzik, azonban bizonyos helyeken fennmaradtak a szélkerekes megoldások 
is. A vízhálózatok modernizálása után a 20. század közepétől egyre kevesebb 
víztartály épült. Mára sok víztornyot építészeti emlékként tartanak számon, né-
melyiküket pedig exkluzív házakká, panorámás luxuslakásokká alakították át.

KALENDÁRIUM

A víztornyok története

Szeptember 12., csütörtök
Az évből 255 nap telt el, hátravan 
még 110.

Névnap: Mária
Egyéb névnapok: Gujdó, Ibolya, 
Irma, Marion, Palóma, Szelestény, 
Tóbiás, Virág

Katolikus naptár: Szűz Mária, 
Irma
Református naptár: Gujdó
Unitárus naptár: Virág
Evangélikus naptár: Mária, Gujdó
Zsidó naptár: Elul hónap 
12. napja

A Mária bibliai gyökerű női név, je-
lentése: mirha (ókori drága illatszer). 
A név eredeti héber alakformája Mir-
jam volt, amely görög és latin biblia-
fordításokban módosult. A latin válto-
zatnak igen sok származéka alakult ki 
az európai nyelvekben, ezek egy része 
a magyarban is használatos. Maria 
Callas (1923–1977) görög származá-
sú szoprán énekesnő volt, aki fény-
korában a világ szinte minden fon-
tos operájának színpadán fellépett, és 
mindenütt óriási sikert aratott. A New 
Yorkban született előadónő a hírnevét 
elsősorban a bel canto technikájának 
köszönhette.

Jennifer Hudson
Az Oscar-díjas amerikai énekesnő, 
színésznő 1981. szeptember 12-
én született Chicagóban há-
romgyerekes afroameri-
kai család legfi atalabb lá-
nyaként. Tanulmánya-
it szülővárosában vé-
gezte a Dunbar Aka-
démián. Hétéves ko-
rától egyházkórus-
ban is énekelt, 2003-
ban pedig benevezett 
az American Idol ze-
nés tehetségkutató ver-
senyre, ahol hetedik he-
lyezést ért el. 2005 novembe-
rében őt választották a színész-
nők közül Effi  e White szerepére, 
a Dreamgirls című zenés drámában, ahol
782 színésznőjelöltnél bizonyult jobbnak. A produkcióban együtt dolgozott: 
Beyoncéval, Eddie Murphyvel és Jamie Foxxal. Alakításáért BAFTA-, Aranygló-
busz és Oscar-díjat kapott. 2008-ban megjelent Jennifer Hudson című debütáló 

albuma, amivel Grammy-díjat nyert. Ugyanebben 
az évben szerepelt a nagy sikerű Szex és New York 
fi lmváltozatában, ahol Louise szerepét játszotta. Az 
I Remember Me (2011) és JHUD (2014) című nagyle-
mezei kevésbé voltak sikeresek. 1999 és 2007 között 
James Payton mérnök felesége volt, 2008 és 2017 
között pedig David Otunga pankrátor házastársa, 
utóbbitól 2009-ben fi a (David Daniel) született. 
2017 óta zsűritagként is tevékenykedik a The Voice 
nevű tehetségkutató show-műsorban.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Figyeljen oda a részletekre, mert bennük 
rejlik a sikeres megoldás kulcsa. Karri-
erje magasra ívelhet, ha a magánéleti 
problémáit a háttérbe szorítja.

Néhány váratlan esemény miatt vakvá-
gányra kerülnek a folyamatban lévő te-
endői. Vonuljon a háttérbe, és lehetőleg 
kerülje a felesleges szócsatákat!

Csakis akkor kezdjen új vállalkozásba, 
ha az előzőeket véglegesen lezárta! Osz-
sza be okosan az idejét, ez alkalommal 
nem számíthat külső segítségre!

Szinte mindenhez ingerülten viszonyul. 
Amennyiben nem képes önfegyelmet gya-
korolni, kénytelen lesz egyedül megbir-
kózni az Önre váró munkákkal.

Túlságosan sok munkát vállalt, ennek 
következtében fáradtnak érzi magát. Ké-
szítsen ütemtervet, és csakis a határidős 
munkálatokra koncentráljon!

Kiváló formában van fizikailag, illetve 
szellemileg egyaránt. Most bátran koc-
káztathat, mert az uralkodó bolygója 
minden tevékenységét támogatja!

Úgy érzi, változtatnia kell a módszerein, 
a bevált megoldások nem hoznak ered-
ményt. Szedje össze a bátorságát, és le-
gyen nyitott az újdonságokra!

Remek érzékkel képes kezelni a megle-
petésszerű szituációkat, és remek meg-
oldásokat talál a komplex kérdésekre. 
Maradjon továbbra is céltudatos!

A munkahelyi körülmények ezúttal azt 
diktálják, hogy spontán döntéseket hoz-
zon. Őrizze meg a magabiztosságát, és 
támaszkodjék az intuíciójára!

Ezúttal számos tehertől is felszabadul, 
így kissé fellélegezhet. Vonja le az elmúlt 
időszak tanulságait, csak ezután vágjon 
bele újabb kihívásokba!

Törekedjék a hatékonyságra, de felesle-
ges kockázatot ne vállaljon! Úgy intézze 
a napját, hogy a magánügyeinek a meg-
oldására is jusson ideje!

A mai napon több kihívással talál-
ja szembe magát. Ezekkel csak úgy tud 
megbirkózni, ha beveti a szakmai ta-
pasztalatait, és a megérzéseire hallgat.

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.

TURISTACSALOGATÓ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
16° / 22°

Kolozsvár
19° / 25°

Marosvásárhely
18° / 25°

Nagyvárad
21° / 27°

Sepsiszentgyörgy
17° / 22°

Szatmárnémeti
21° / 26°

Temesvár
21° / 27°

 » A Dreamgirls 
(2006) című zenés 
drámában nyújtott 
kiváló teljesítmé-
nyét BAFTA-, Arany-
glóbusz és Oscar-
díjjal jutalmazták.

Szolgáltatás2019. szeptember 12.
csütörtök10

Egy pár hevesen ölelkezik a moziban 
fi lm közben. Odaszól a mögöttük ülő nő:
– Mi lenne, ha mindezt otthon csinálnák?
– Hát én örömmel tenném, de a felesé-
gem agyonverne!

A bíró meglepetten kérdi a vádlottól:
– Maga négyszer tört be ugyanabba az 
áruházba. Mit tulajdonított el?
– Egyetlen ruhát a feleségemnek, de saj-
nos háromszor cseréltette ki velem.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. szep-
tember 22-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
12/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A sarki bárba belép egy férfi. Leül, és miköz-
ben köpköd, hangosan méltatlankodik:
– A fenébe, de jól vezet!
– Ki vezet jól? – kérdi a másik vendég.
– Hát amint stoppolok, megáll egy piros 
Ferrari. Benne ül egy ocsmány, öreg nő. Azt 
mondja, hogy szívesen elvisz. Én beülök, és 
máris száguldunk kétszázzal. Egyszer csak 
jön egy nagy kanyar. Erre azt mondom:
– Na hölgyem, ha beveszi ezt a kanyart ... 
(Poén a rejtvényben.)

220 felett

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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