
A számítástechnika az automatizált adatfeldolgozás eszközeivel és azok külön-
böző területeken való használatával (pl. a számítógép építése és azok progra-
mozása) foglalkozó elméleti és alkalmazott műszaki tudomány. Ide tartozik a 
hardver- és szoftverelemek tanulmányozása, és a működést segítő szervezési, 
illetve alkalmazási, szolgáltatási összetevők rendszere. Mivel szoros kapcsolat-
ban van az informatikával, így részterületének (az automatizált információkelet-
kezés, -továbbítás, -feldolgozás, valamint -hasznosítás tudományának) tekintik. 
A számítástechnika története során az egyszerű (több ezer éves) mechanikus gé-
pektől az igen összetett (20. században létrejött) elektronikus, digitális vezérlé-
sű automatákig haladt. Alapvető alkalmazása manapság a számítógépek, külö-
nösen a személyi számítógépek (PC) építése, amely főként nagyobb fokú prog-
ramozhatóságában különbözik az egyszerűbb automatáktól, mint például egy 
számológép, emelődaru vagy telefonkészülék. Meghatározó tendenciája, hogy 
képes legyen sok és komplex feladatot végrehajtani emberi beavatkozás nélkül, 
a végrehajtás során pedig különféle, előre programozott döntéseket hozni.
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A számítástechnika fogalma
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Az évből 345 nap telt el, hátravan 
még 20.
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Dániel, Daniló, Dános, Szabin

Katolikus naptár: Árpád, Szent 
I.  Damazusz pápa
Református naptár: Árpád
Unitárius naptár: Árpád
Evangélikus naptár: Árpád, 
Árpádina
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
13. napja

Az Árpád régi magyar férfi név, mely
az árpa szó származéka. A személyne-
vet a 19. században újították fel. Női 
párja: Árpádi na. Id. Latabár Árpád 
(1878–1951) a La  tabár-szí nész di nasz-
tia tagja volt, akit 1894-ben Farkas–
Ratkó-díjjal jutalmazták. Kimagas-
ló karikíro zó ké pessége volt, élettel 
teli szerepeit pedig mindig humorral 
formálta meg, és már a pályafutása 
kezdetén a közönség kedvencévé vált. 
1939 után számos fi lmszerepet vállalt, 
legtöbb fi lmjében (pl. Pepita kabát, 
Édes ellenfél, Álomkeringő, Könnyű 
múzsa, Mágnás Miska) fi aival (ifj . Ár-
pád, Kálmán) együtt szerepelt.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bizonyos okból kifolyólag kénytelen új-
ragondolni a napirendjét. Válogassa ki 
azokat a teendőket, amelyek nem tűrnek 
halasztást, a többit napolja el!

Észszerűen közelíti meg a kérdéseket, 
minden helyzetre ideális megoldást ta-
lál. Amennyiben kitart az elvei mellett, 
komoly presztízsre is szert tehet.

Hivatásában szétszórtan viselkedik, szin-
te hibát hibára halmoz. Vonuljon a háttér-
be, és lehetőleg kerülje a komoly felelős-
séggel járó tevékenységeket!

Számos akadály gördül Ön elé, amelye-
ken könnyen átléphet, ha odafigyel a 
részletekre. Fordítson több időt magán-
életére, főleg a fontos viszonyaira!

Kiválóan működik az intuíciója, valamint 
a célzásokat is helyesen értelmezi. Emel-
lett olyan fordulatok következnek be, 
amik hasznot hoznak Önnek.

Feszült légkör tombol Ön körül. Az ész-
revételeit közölje diplomatikusan, a kör-
nyezetében élő emberekhez pedig viszo-
nyuljon kellő toleranciával!

Megterhelő napnak néz elébe, szinte 
semmi sem zajlik az Ön óhaja szerint. Mi-
előtt végleges döntéseket hozna, vegyen 
számításba minden részletet!

Olyan eseményekben lesz része, ame-
lyek hosszú távon az Ön érdekeit szolgál-
ják. Használja ki az előnyös szituációkat, 
de maradjon megfontolt!

Szervezőképességének köszönhetően 
hamar átlátja az összefüggéseket, így 
lépéselőnyre tesz szert. Próbáljon mi-
nél több feladatot véglegesíteni!

Remek az észjárása, akár anyagi ügyek-
ben is meghozhat néhány fontos dön-
tést. Őrizze meg a higgadtságát, és ma-
radjon mindvégig következetes!

Bár kimerültnek érzi magát, nagy önfe-
gyelmet kell gyakorolnia ahhoz, hogy ne 
keveredjék vitákba. Lehetőleg vonuljon a 
háttérbe, kerülje a társaságot!

Munkahelyén komoly változások követ-
keznek be, ezért lehetőleg legyen alkal-
mazkodó! Arra is ügyeljen, hogy az adott 
ígéretét ne szegje meg!

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
1° / 2°

Kolozsvár
1° / 6°

Marosvásárhely
–2° / 5°

Nagyvárad
3° / 6°

Sepsiszentgyörgy
1° / 6°

Szatmárnémeti
2° / 8°

Temesvár
3° / 5°

Szolgáltatás2019. december 11.
szerda10

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

december
1 1/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A skót így szól iskolás fiához:

– Mondd meg a tanárodnak, hogy nem 

adok pénzt új világatlaszra, amíg a ... 

bizonytalan. (Poén a rejtvényben.)

Nem ad!

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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Alakuló rabszolgasors

A jelek szerint polgármesterünk úgy találja, a szörnyűséges 
felfordulás, a feje tetejére állított villamosközlekedés, a sár-
ban-sötétben botorkálás mind nem elég az engedetlen váradiak 
idomítására, kellene még jó néhány virtuális ostorcsapás, hogy 
illedelmesen hajtsuk igába a fejünket, és tegyük, amit a nagyúr 
kieszel. Nem kellett sokat gondolkodnia egy újabb megalázáson, 
hisz nyakunkon az új esztendő, és amilyen ügybuzgók a helyi 
nyugdíjasok, már január elején sietnek kifi zetni az adót, azért a 
semmi kis kedvezményért. Hát ennek véget kell vetni, és be is 
dobta az új adófi zetési megregulázást (mert ezt az agyrémet nem 
lehet rendszabálynak nevezni). A hírek szerint a tanácstagok nem 
ujjongtak az ötletnek, hisz minden épeszű ember azonnal érezte 
a megalázást, de az ellenállást a többségi behódolás megtörte, 
és végül megszavazták. Ha eddig netán jobbágynak érezhettük 
magunkat a szülővárosunkban, ezentúl már nem lesz okunk cif-
rázni: egyszerű rabszolgákként húzzuk meg majd magunkat és 
minden olyan napnak örülni fogunk, amikor nem sóztak a nya-
kunkba a rendelkezés fedőnevű idomárostorral. Nem tudom, a 
városháza kinek-minek a szolgálatába szegődött, de januártól ha 
valaki bemerészkedik a néhány éve nagy garral felavatott ügyfél-
szolgálati piramisba, tíz lej belépti díjat fi zet. Ráadásul, ha van 
képe az illetőnek, és az annak megfelelő pultnál helyben szeretné 
már januárban egész évre kifi zetni a lakásadóját, akkor a „juta-
lom” díjcsökkentés 8%-ról leesik 4%-ra, merő büntetésből, hogy 
nem online fi zetett az ügyfél, országnak-világnak kiszolgáltatva a 
személyi adatait, köztük a bankszámláját is. A magyarázat erre az 
eszementségre, hogy elkerüljék a sorokat. A sorszámkibocsátó 
automatát épp ezért vezették be az elmúlt januárban, de ezek 
szerint az alkalmazottak panaszkodtak, hogy csak odatolakod-
nak az ügyfelek ezt-azt kérdezni, megzavarva az ő békés, napi 
kérődzésüket vagy mélyenszántó elmélkedéseiket. Csak azt 
nem értem, hogy például azok az idős, a számítógéptől idegen-
kedő nyugdíjasok, akik a hónap egy napján a kapuban várják a 
postást a nyugdíjjal, mert nem bíznak a bankkártyában, helye-
sebben az „ősi erényben”, mit fognak csinálni?! Várják az utolsó, 
halálos ostorcsapást, vagy megkockáztatják a fi zetésükért in-
gyen üldögélőktől kapott útszéli szavakat?! Lenne még ötletem, 
de várok hátha magához tér a „városatya” nagy önhittségéből!
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