
A puzzle (vagy más néven kirakós játék) feltalálójának a brit John Spilsbury tér-
képkészítőt és rézmetszőt tartják, aki 1763-ban egy Nagy-Britannia-térképet ra-
gasztott egy falapra, majd darabokra vágta a grófságok határai mentén. Az ösz-
szeillesztős kirakós játékot később mint segédanyagot árusították a földrajz 
tanulásához. A mai formájában használt puzzle először a 19. század második 
felében jelent meg. A kezdetben csupán kisipari technológiával készített játék 
tömeges gyártása az 1950-es évek után kezdődött. Ez lehetővé tette, hogy az ad-
digi drága játékot jutányos áron meg lehessen vásárolni, ami jelentősen megnö-
velte a népszerűségét. Az előállítás módja mindmáig szinte változatlan maradt. 
Mára a legismertebb puzzle-gyártók a német Ravensburger, a spanyol Eduka, il-
letve a cseh MartinPuzzle, utóbbi gyártotta eddig a világ legnagyobb kirakósát 
(52 ezer darabból állt, és kb. 7 × 2 méter helyet igényelt). A puzzle játék két Gu-
inness-rekordot is birtokol: 2002-ben Hongkongban 777 ember segítségével ki-
raktak egy 5428 négyzetméteres (21 600 darabból álló) puzzle-szőnyeget, 2011-
ben pedig a vietnami Ho Si Minhben összeraktak egy 551 232 darabos puzzle-t.

KALENDÁRIUM

A puzzle játék története

Január 29., szerda
Az évből 29 nap telt el, hátravan még 
337.

Névnap: Adél
Egyéb névnapok: Adelaida, Adélia, 
Eta, Etelka, Ferenc, Jácinta, Jónás, 
Juliánusz, Szaléz, Valér, Valérián

Katolikus naptár: Szent Adél, 
Szent Valér
Református naptár: Adél
Unitárius naptár: Adél
Evangélikus naptár: Adél
Zsidó naptár: Svát hónap 
3. napja

Az Adél német eredetű női név, jelen-
tése: nemes. Brüll Adél (1872–1934) 
Léda néven Ady Endre író múzsája 
volt, aki Nagyváradon született zsidó 
származású családban. Adyval 1903-
ban ismerkedett meg, akinek írásait a 
Nagyváradi Naplóban olvasta. Az ezt 
követő években több közös utazáson 
vettek részt Európában, és egyre szo-
rosabb kapcsolat alakult ki köztük. 
Viszonyuk megromlását a Nyugat-
ban megjelent Elbocsátó szép üzenet 
(1912) című vers jelentette. Szerelmi 
kapcsolatukról csak a költő halála 
(1919) után kerültek nyilvánosságra 
részletek.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Folyamatosan akadályokba botlik, ezért 
képtelen hatékonyan végezni a tevékeny-
ségét! Vonuljon a háttérbe, csakis rutin-
munkákkal foglalkozzék!

Feszült légkör tombol a környezetében, 
így holtpontra kerülnek a teendői. Bár-
milyen döntést is hoz, előtte teremtsen 
nyugodt légkört maga körül!

Kizárólag az aktuális ügyeit tűzze napi-
rendre, új munkálatokat ne vállaljon! Ma 
kézbe veheti azon teendőket is, amelyek-
kel eddig nehezen boldogult!

Fontos szakmai lépés vár Önre. Őrizze 
meg a higgadtságát, a döntéseit pedig 
lehetőleg megfontolva, illetve észérvek-
re támaszkodva hozza meg!

Ma lehetősége adódik véglegesíteni né-
hány folyamatban lévő feladatot. Vesse 
be a tudását, tapasztalatát, és használ-
ja ki a kínálkozó alkalmakat!

Sikeres napra számíthat, amennyiben 
okosan osztja be az idejét. Keresse az 
egyszerű megoldásokat, a bonyolult fel-
kéréseket pedig utasítsa vissza!

Remek formában van, ezért időzítse má-
ra a fontosabb megbeszéléseit! Maga-
biztosságának köszönhetően senkinek 
sem tűnik fel, ha rögtönöz.

Őrizze meg az őszinteségét, és maradjon 
együttműködő, kerülje el a vitás szituáci-
ókat! Fordítson több időt a kapcsolatai-
ra, valamint a saját dolgaira!

Ne folyamodjon olyan megoldásokhoz, 
melyekről többször is kiderült, hogy nem 
működnek! Engedje, hogy a dolgok a 
maguk medrében sodródjanak!

Olyan tényekkel szembesül, amelyek új 
megvilágításba helyezik bizonyos teen-
dőit. Ha szükségesnek találja, bátran 
változtasson eddigi módszerein!

Bár nem szándékosan teszi, mégis erő-
szakosan próbálja érvényre juttatni az 
érdekeit. Ne essen kétségbe, hogyha hir-
telen elpártolnak Öntől a társai!

Kilátástalan helyzetbe sodródik. Ne ké-
telkedjék a szaktudásában, ugyanis 
most képes lesz szinte minden problé-
mára ésszerű megoldásokat találni!

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.
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. február 
9-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

január
29/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A gyerekek hosszú sora várakozik az első 
gyónásra. A plébános figyelmesen végzi a 
gyóntatást. Az első gyermek többek között 
ezt gyónja:
– A tökmagot a vízbe dobtam.
A második is ugyanezt gyónja, a harmadik 
is, és így tovább. Amikor az utolsóra kerül 
sor, a plébános már mosolyogva mondja:
– Kisfiam, te is tökmagot dobtál a vízbe?
– Nem, plébános bácsi...
(Poén a rejtvényben.)

Te, kisfiam?

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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Testet öltött régi ötlet

Sokan gondolják, hogy az álhírek az internettel egyidősek, és nem 
is hajlandók már így szólítani, hanem a „globalizált” fake newst 
használják. Pedig Örkény István, a 2o. századi magyar próza 
egyik legkiemelkedőbb alakja 1965-ben (!!) írta, saját találmányú 
műfajában, egyperces novellában a Hírek és álhíreket, melynek 
lényege: egy régi újság olvasása közben döbben rá, „ha a régi 
híranyag semmivel sem unalmasabb, mint az új, akkor talán az 
sem olyan fontos, hogy amit elolvasok, megtörtént-e, vagy sem.” 
A bevezető után fel is sorol néhány, pillanatnyi ötletből született 
álhírt. Akkoriban valószínűleg eleve annak vették volna az olyan 
című írásokat, mint Biciklizni tanul a pápa, Halált okozó rósejbni, 
Megette a saját lábát, Újfajta dinnyebetegség, manapság viszont, 
a Frászbuk-világban, nagyon sokan lecsapnának rájuk, lájkolnák, 
kommentálnák, megosztanák. A hiszékenység emberi tulajdon-
ság, a jóhiszeműség viszont nem mindenkire jellemző. Különösen 
azokra nem, akik a mások fentebbi tulajdonságát igyekeznek ki-
játszani segélykérő fake newsokkal. Valami konkrét hasznuk csak 
lehet az egészből, mert pusztán a vicc kedvéért, nem hiszem, 
megérné-e nekik. Nem tartom magam vajszívűnek, de ezt in-
kább a rosszhírem fenntartásáért mondom, mert ismeretlennek 
nem küldök ugyan pénzadományt, de mindig megosztom, ha el-
tűnt embereket, különösen gyermekeket keresnek. A mi sajtónk 
is hangos a különböző lánykereskedő hálózatok gaztetteitől, s 
ha még kisebb gyermek nyoma vész, akkor az én szőrösnek val-
lott szívem is azonnal megesik. A minap egy másodikos kisfi út 
kerestek, a kép hátulról, inkább a hátizsákját mutatta, mire én 
gondolkodás nélkül megosztottam. Nemsokára kezdtek csordo-
gálni az ismerőseim válaszai, hogy nem látom-e a megjelölt for-
rást, hisz azok eleve kamuoldalak. Nem válaszoltam, mert ezzel 
túlbeszéltük volna a riadalmat, én ugyanis nem tudom, melyik 
oldal az álhíreké. Azt viszont, ha valaki a más bajából kreál vic-
cet, egyszerűen aljasságnak tartom. Nem lehetek egyedül ezzel 
a véleményemmel, mert eleinte ismert emberek halálhírével bo-
londoztak az eszementek, de már egy ideje nem jutott el hoz-
zám ilyesmi, nagy lehetett az ellenérzés. Tanácsolom, mindenki 
viccelődjön a saját bajaival, én pedig arra gondolok, mennyire 
örülne Örkény, ha látná, pillanatnyi ötletének megtestesülését és 
napról napra tartó, folyamatos izmosodását.
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