
A napelem legelső formáját egy véletlen eredményezte. A 19. század végén ko-
moly pénzösszegeket fektettek a telegráf és a telefonkábelek kiépítésébe, illet-
ve a világszintű telekommunikáció kialakításába. Willoughby Smith angol vil-
lamosmérnök olcsó megoldásokat keresett a tenger alá fektetett kábelek hibá-
inak kiküszöbölésére; kristályos szelénnel való kísérleteit a szintén brit William 
Grylls Adams professzor folytatta, aki rájött, hogy a fény hatására a szelénben 
elektromos áram kezd áramlani. Ezt a jelenséget fotovoltaikus elektromosság-
nak nevezte. Az első igazi napelemet Charles Fritts amerikai mérnök építette 
meg 1883-ban: egy üvegtáblán szelénréteget félig átlátszó aranyfilmmel vont 
be, ami folyamatosan tudott áramot termelni. 1905-ben Albert Einstein német 
fizikus tanulmányt írt, amelyben a Napból érkező energiacsomagokról beszélt, 
ő ezt quantának (a mai foton neve) hívta. Az 1920-as évekre tisztázták, hogy 
a rövidebb hullámokban érkező fotonok sokkal erősebb fotovoltaikus hatást 
keltenek. Bár a magyarázat meglett, a napelemek mégsem indultak fejlődésnek. 
A modern napelemrendszerek csupán a 20. század végén kezdek megjelenni.

KALENDÁRIUM

A napelemek története

Január 30., csütörtök
Az évből 30 nap telt el, hátravan 
még 335.

Névnapok: Gerda, Martina
Egyéb névnapok: Bors, Gerhárd, 
Gel lért, Jácinta, Martinella, Noémi, 
Taciána

Katolikus naptár: Martina, 
Jácinta
Református naptár: Martina
Unitárius naptár: Noémi
Evangélikus naptár: Martina, 
Jácinta
Zsidó naptár: Svát hónap 4. napja

A Gerda északi germán eredetű női 
név, a germán mitológiában Freyr is-
ten feleségének neve, jelentése: védő-
kerítés. Emellett a Gertrúd beceneve 
is. Gerda Wegener (1885–1940) dán 
festőművész volt, aki főként szecesz-
sziós és art déco stílusú képeivel vált 
ismertté. David Ebershoff  2000-ben 
regényt írt róla A dán lány címmel, 
melyből 2015-ben Oscar-díjas fi lm ké-
szült Alicia Vikander főszereplésével.
A Martina a latin eredetű Martinus 
(magyarul Márton) férfi név női párja: 
jelentése Marshoz tartozó. Többnyire  
cseh nyelvterületen közkedvelt sze-
mélynév. Rokon neve: Martinella.

Christian Bale
Az Oscar-díjas brit színész a walesi 
Haverfordwestben született 1974. 
január 30-án. Édesanyja és 
nővérei cirkuszi előadók 
voltak, apja pedig kör-
nyezetvédő aktivista-
ként dolgozott. Már 
nagyon fi atalon fel-
lépett a londoni West 
Enden is, majd 1987-
ben 4000 gyerek kö-
zül választották ki 
Spielberg A nap biro-
dalma című drámája 
főszerepére. Két évvel ké-
sőbb Kenneth Branagh ren-
dező fontos szerepet osztott rá 
a nagy sikerű V. Henrikben. Ezután 
háta mögött hagyta a szülőföldjét, és ap-
jával az USA-ba költözött. A 90-es évek során számos mellékszerepeben bukkant fel, 
többek közt a Szving mindhalálig (1993), Egy hölgy arcképe (1996) és a Szentivánéji 
álom (1999) című fi lmekben. Első emlékezetes alakítását az Amerikai pszicho (2000) 

című krimiben nyújtotta, amelyért sok pozitív kri-
tikával illették. Ezt követően néhány sci-fi ben volt 
látható, majd főszerepet játszott Christopher Nolan 
Batman-fi lmjeiben. A nagy áttörés 2011-ben követke-
zett be számára, amikor A harcos című dráma fősze-
repéért Oscar-díjat kapott. A következő években 
további három alkalommal jelölték Oscarra az Ame-
rikai botrány (2013), A nagy dobás (2015) és Alelnök 
(2018) című fi lmjeiért. 2000 óta Sibi Blažić színésznő 
hitvese, házasságukból két gyermekük született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Fontos változásokra készülhet az élet 
minden területén, így kénytelen lesz ru-
galmas és alkalmazkodó lenni. Készül-
jön a legváratlanabb szituációkra!

Most elsősorban a halogatott munkákra, 
valamint a határidős teendőkre koncent-
ráljon! A sikerélmények később új erőt, 
lendületet adnak Önnek.

Váratlan események következnek be a 
hivatásában, amelyek alighanem dön-
tésképtelenné teszik Önt. Vonuljon a hét-
térbe, és kerülje el a kockázatot!

Ezúttal a csapatmunka kifejezetten az 
előnyére válik. A szakmai kapcsolatok 
megerősítése mellett fontos lépéseket te-
het a saját feladataiban is.

A mai nap leginkább a kényesebb prob-
lémák rendezésének kedvez. Főleg a fél-
reértéseket rendezze, most elfogadásra 
talál a környezete részéről!

Teljesítményekben gazdag nap vár Ön-
re, megcsillogtathatja az adottságait. Ra-
gadjon meg minden kínálkozó lehetősé-
get, és kamatoztassa a tudását!

Remek a kedélyállapota, az optimista és 
lendületes kisugárzása pedig a környe-
zetére is átragad. Legyen mindenkivel 
készséges és együttműködő!

Munkahelyén és magánéletében egy-
aránt előnyös körülmények csillannak 
meg. Ne szalassza el ezeket a remek al-
kalmakat, bármiről is legyen szó!

Lassabb tempóban halad, mint aho-
gyan azt Ön tervezte. Ne kezdjen kap-
kodásba, inkább hallgasson a megér-
zéseire, vagy kérjen segítséget!

Feszült hangulat tombol Ön körül, és a 
feladataival is nehezen boldogul. Egyet-
len esélye átvészelni a mai napot, ha ké-
pes kompromisszumot kötni.

Következetesen aknázza ki a képessé-
geit! Ossza be az energiáját, és ne akad-
jon el a részletekben. Mindig az aktuális 
munkáira összpontosítson!

Személyes problémákkal küszködik, 
emellett komoly kihívások is várnak Ön-
re hivatalos ügyekben. Próbáljon egyen-
súlyt teremteni az életében!

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.

ÚJ IDŐK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–1° / 1°

Kolozsvár
0° / 3°

Marosvásárhely
0° / 2°

Nagyvárad
2° / 4°

Sepsiszentgyörgy
–1° / 2°

Szatmárnémeti
2° / 4°

Temesvár
1° / 6°

 » A harcos című 
dráma főszerepé-
ért Oscar-díjat ka-
pott, emellett to-
vábbi három alka-
lommal jelölték Os-
car-díjra.

Szolgáltatás2020. január 30.
csütörtök10

A fi atal srác mondja az apjának:
– Apu, kipróbáltam az új motorodat.
– Na, és milyen?
– Elmeséljem, vagy holnap elolvasod 
részletesen az újságban? 

Kovács felháborodottan mondja a fele-
ségének:
– Ezt nem bírom tovább! Bármit mon-
dok, tizenöt éve mindig kijavítasz.
– Tizenhét, drágám, tizenhét!

VICC

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
30/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két férfi pecázik a folyóparton. Mögöttük 
elhalad egy gyászmenet. Erre az egyik 
pecás feláll, megfordul, lehajtja a fejét, 
leveszi a halászsapkáját és a szíve elé 
teszi a kezét. Miután elhaladt a gyászme-
net, a férfi visszateszi a sapkáját, és leül 
a barátja mellé.
– Ez szép gesztus volt tőled – mondja 
elismerően a barátja.
– Hát, mit gondolsz mégis csak ... (Poén 
a rejtvényben.)

Pecázók

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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