
Kutatások szerint az ókori Egyiptomban körülbelül 5000 évvel ezelőtt már üze-
melt rézből készült vízvezeték. Hérodotosz könyvei, illetve az ásatások során 
feltárt rommaradványok leírásai pedig azt bizonyítják, hogy i. e. 1500 körül a né-
pesebb görög városok (például Tirünsz, Mükéné) vízellátó berendezésekkel ren-
delkeztek. Ekkoriban Athén vízigényét 18 vízvezetéken át elégítették ki. Emellett 
még számos kis-ázsiai és földközi-tengeri városban építettek vízvezetéket (pél-
dául Siracusában, Szmirnában, Számoszban, Pergamonban stb.). A középko-
rig főként réz-, ólom- és agyagcsővezetékeken, gravitációs módszerekkel látták 
el a nagyobb városok vízigényét. Az 1600-as években az igények rohamos nö-
vekedése miatt sokfelé szivattyús vízműveket építettek; az 1800-as évek végé-
re megjelentek az öntöttvas csővezetékek. A 20. század elején Európában és az 
USA-ban egyaránt elkezdték kiépíteni a nagy vízellátó rendszereket. A II. világ-
háború befejezése, valamint az újjáépítés évei után a városiasodási folyamat 
erősen felgyorsult, és szükségszerűen a vízszükséglet is ugrásszerűen megnőtt. 
A mai ivóvíztermelésnek nagy része tisztítás és kezelés után kerül fogyasztásra.

KALENDÁRIUM

A vízvezetékek története

Február 1 1., kedd
Az évből 42 nap telt el, hátravan még 
324.

Névnapok: Bertold, Marietta
Egyéb névnapok: Dezső, Elek, Ma-
nyi, Mária, Mariella, Marion, Mariska, 
Paszkál, Teodolinda, Teodóra

Katolikus naptár: Lourdes-i Szűz 
Mária, Bertold, Marietta
Református naptár: Bertold
Unitárius naptár: Elek, Dezső
Evangélikus naptár: Bertold, 
Marietta
Zsidó naptár: Svát hónap 14. napja

A Bertold germán származású férfi -
név, jelentése: pompával uralkodó. 
Berthold Schwarz freiburgi alkimis-
ta volt 14. században, aki salétrom, 
kén és szénpor keverékéből előállí-
totta a mai fegyverek lövést előidéző 
anyagát, az úgynevezett feketelőport.
A Marietta női név a bibliai eredetű 
Mária önállósult alakformája, jelen-
tése megfejtetlen, minden magyará-
zata vitatott. A név ismert viselője 
Mariette Hartley Emmy-díjas ame-
rikai színésznő, aki az 1970-es évek 
során vált ismertté; kimagasló kar-
rierjéért 1987-ben csillagot kapott a 
hollywoodi hírességek sétányán.

Jennifer Aniston
Az Aranyglóbusz díjas amerikai szí-
nésznő Los Angelesben született 
1969. február 11-én. Apja a gö-
rög származású, Emmy-díj-
ra jelölt színész John Anis-
ton (Ja nisz Anasztasz-
szakisz), édesanyja a 
szintén színész Nan cy 
Dow volt, keresztap-
ja pedig a Kojakot ala -
kító Telly Savalas. Gye-
rekként szüleivel New 
Yorkba költözött, majd
itt végezte a tanulmánya-
it is a Rudolf Steiner isko-
lában, valamint a manhatta-
ni színészképzőben. Filmes kar-
rierje 1990-ben indult útjára a Ho-
gyan töltöttem a nyaram? című tévéfi lm-
ben, aztán a Molloy című sorozatban folytatódott. 1992-ben állandó szereplője lett 
az Edge című szériának, egy évvel később pedig felbukkant a Mókás vasárnapok 
című show-ban. 1994-ben beválogatták Rachel Green szerepére a Jóbarátok című 
szitkomba, amely hatalmas siker lett, 10 évad készült belőle. A sorozatban nyújtott 
alakításáért 2003-ban Aranyglóbusz díjjal jutalmazták. 2003-tól kezdve felkapott 

színésznővé vált, és olyan sikerprodukciókban volt 
látható, mint A minden6ó (2003), Derült égből Pol-
ly (2004), Szakíts, ha bírsz! (2006), Exférj újratöltve 
(2010), Kellékfeleség (2011), a Förtelmes főnökök-fi l-
mek, Családi üzelmek (2013) és Boldogság bármi 
áron (2014), utóbbiért ismét Golden Globe-ra jelöl-
ték. 2019-ben saját sorozatot indított Morning Show 
címmel, amelynek első évadjáért Aranyglóbuszra 
jelölték. 2000 és 2005 között Brad Pitt felesége volt, 
2015 és 2017 közt pedig Justin Theroux hitvese.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Növelje a munkája hatékonyságát, dol-
gozzon ki új terveket! Kizárólag a teen-
dőire összpontosítson, és ne keveredjék 
bele mások magánügyeibe!

Használja ki a lehetőségeit, majd fejtse 
ki a véleményét! Ezúttal képes lesz reáli-
san értékelni a jelenlegi helyzetet, illetve 
helyes döntéseket meghozni.

Mozgalmas nap vár Önre, a rutinfelada-
tait váratlan események nehezítik. Ké-
szítsen ütemtervet, és lehetőleg végezze 
párhuzamosan a tennivalóit!

A mai napon kissé túlbecsüli a lehetősé-
geit, így számos akadályba ütközik. Ma-
radjon a jól bevált módszereknél, és le-
gyen megfontolt a lépéseiben!

Bár kiváló tempóban halad a feladatai 
kivitelezésével, határozatlansága miatt 
mégis képtelen fontos döntéseket hozni. 
Konzultáljon a kollégáival!

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

Tárgyalásai során fény derül néhány rész-
letre, amelyek új megvilágításba helyezik 
a folyamatban lévő teendőit. Legyen min-
denben következetes!

Bonyodalmakkal teli napra készülhet, 
több irányba kell toleranciát mutatnia. 
A váratlan szituációkban őrizze meg hi-
degvérét, ne veszítse el a türelmét!

Remek hangulatban telik a mai napja, a 
kreativitása pedig a csúcson van. Fordít-
sa a saját javára a lehetőségeket, és en-
gedje szabadon a fantáziáját!

Mellőzze a kockázatokat, és ne enged-
je, hogy elfogultsága a józan ész fölé ke-
rekedjen! Szorult helyzetben vesse be az 
eddig szerzett tapasztalatait!

Életében komoly változások következnek 
be, amelyek távlati folyamatokat indíta-
nak el. Mindettől függetlenül nem kell 
tartania kellemetlenségektől.

Ma választ kaphat néhány feledésbe me-
rült kérdésre. Mindemellett olyan infor-
mációk birtokába jut, amelyekből most 
komoly hasznot kovácsolhat.

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.

HASZNOS INFÓ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
0° / 4°

Kolozsvár
1° / 5°

Marosvásárhely
1° / 2°

Nagyvárad
3° / 6°

Sepsiszentgyörgy
1° / 4°

Szatmárnémeti
1° / 7°

Temesvár
4° / 9°

 » A Jóbarátok cí-
mű sorozat kilence-
dik évadában nyúj-
tott teljesítményé-
ért 2003-ban Arany-
glóbusz díjjal jutal-
mazták.

Szolgáltatás2020. február 11.
kedd10

A jan. 27–30. közt megjelent rejtvények megfejtései: jan. 27., hétfő: ...az esetben 
hozzátok a barna nadrágomat!; jan. 28., kedd: ...és ássanak ők gödröt; jan. 29., szer-
da: Én vagyok a tökmag; jan. 30., csütörtök: ... huszonnégy évig voltunk házasok.

MEGFEJTÉSEK

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

február
1 1/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Irán legidősebb lakosa, a száznegyven-

három éves Abbas Chaskar, arra a kér-

désre, hogy miben látja a hosszú élet 

titkát, így válaszolt:

– Sohasem idegeskedtem és veszeked-

tem, főleg harminchat feleségemmel 

nem, akiket ... (Poén a rejtvényben.)

Ez a titok!

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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