
Az elektromos autók a 20. század végére kezdtek teret hódítani. Bár az kevésbé 
ismert, hogy az 1900-as években a gépkocsik többsége elektromos szerkezetű 
volt; ekkor a meghajtást egy egyenáramú villanymotor végezte, energiaforrás-
ként pedig akkumulátor szolgált. A villanyautók (az úgynevezett hibridek) 1915-
ig járták a nagyvárosok utcáit, aztán teljesen feledésbe merültek, egyrészt, mert 
ezek egy feltöltéssel legtöbb 150 km-t tudtak megtenni, másrészt csupán maxi-
mum ötven km/órás sebességet értek el. Az elektromos autók fordulópontját az 
USA 1966-os kongresszusának azon döntése jelentette, amely a légszennyezés 
csökkentése érdekében elfogadta az elektromos autók használatát ajánló tör-
vényeket. Az elkövetkező évek során sok próbálkozás létezett ezek népsze-
rűsítésére, a hibrid járművek tömeges gyártásában az első az Audi volt 1997-
ben. 1999-ben a Honda forgalomba dobott egy olyan villanyautót, amelyből 
nagy mennyiségben vásároltak az Amerikai Egyesült Államokban. 2000-ben 
a Toyota is előrukkolt egy hibrid modellel, ettől kezdve egyre több autógyár-
tó (pl. Renault, BMW, Nissan, Hyundai stb.) szakosodott ezek gyártására.

KALENDÁRIUM

Az elektromos autók története

Február 13., csütörtök
Az évből 44 nap telt el, hátravan 
még 322.

Névnapok: Ella, Linda
Egyéb névnapok: Elli, Evelin, Ger-
gely, Gergő, Jordán, Katalin, Kitti, 
Lejla, Levente, Relinda

Katolikus naptár: Szent Katalin, 
Linda, Ella
Református naptár: Ella
Unitárius naptár: Ella, Evelin
Evangélikus naptár: Ella, Linda
Zsidó naptár: Svát hónap 
16. napja

Az Ella női név az -ella végződésű ma-
gyar nevek önállósult beceneve. Az 
angol nyelvben a germán Alia névből 
származó, önálló névként tartják szá-
mon, amelynek jelentése: mindenség.
A Linda női név német összetett sze-
mélynevek egyik tagjaként önállósult, 
jelentése: pajzs. A név ismert viselője 
Linda Hamilton amerikai színésznő, 
James Cameron fi lmalkotó korábbi fe-
lesége, aki a Terminátor-fi lmek révén 
vált ismertté. A szépség és a szörnye-
teg című sorozat első két évadjában, 
illetve az Ártatlan áldozatok (1995) 
című drámában nyújtott teljesítmé-
nyéért Aranyglóbusz díjra jelölték.

Robbie Williams
A Grammy-díjra jelölt brit énekes 
1974. február 13-án jött világra 
Stoke-on-Trentben. Szülei 
szórakozóhelyet üzemel-
tettek (a szülővárosához 
közeli) Tunstallban, így 
tanulmányait is itt vé-
gezte. Zenei karrierje 
1990-ben kezdődött a 
Take That nevű ban-
dával, mellyel a 90-es 
évek során három al-
bumot adott ki, és min-
degyik nagy sikert ara-
tott (kb. 25 millió példány 
kelt el belőlük). 1995-ben ott -
hagyta az együttest, majd szóló-
karrierbe kezdett, amely folyamán 
12 stúdióalbumja, 56 videóklipje és 8 vá-
logatáslemeze jelent meg, illetve két alkalommal jelölték Grammyre a Live at the Al-
bert és My Culture videómunkáiért. A Take Thattal olyan sikerdalokat énekelt, mint a 
Pray, Relight My Fire, Babe és Back for Good, egyéni előadóként pedig a Rock DJ, Bodi-

es, Somethin’ Stupid (Nicole Kidmannel duettben), 
Tripping, Candy és Feel című slágerei sok héten át 
uralták a világ toplistáit. 2005-ben ismét csatlakozott 
a Take That bandához, és a 2000-es években újabb 
három nagylemezük (Beautiful World, The Circus, 
Progress) született, mindhárom platinalemezzé vált. 
2006-ban bekerült a Guinness-rekordok Könyvébe, 
amikor meghirdette világ körüli turnéját, és egyetlen 
nap alatt 1,6 millió koncertjegyet adott el.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kiváló tempóban halad a teendőivel, így 
alkalma lesz időigényes terveit is napi-
rendre tűzni. Ha a segítségét kérik, le-
gyen mindenkivel készséges!

Megpróbáltatások várnak ma Önre, 
ezért szüksége lesz a rátermettségére. 
Azonban bárhogyan is cselekszik, ne te-
gye kockára a szavahihetőségét!

Nézeteltérésekbe bonyolódik. Ne enged-
je, hogy a kialakult helyzet elrontsa a mai 
napját! Maradjon nyugodt, és próbálja 
megtartani a tárgyilagosságát!

A mai napon egyedül kell megküzde-
nie az Ön előtt tornyosuló feladatokkal. 
Egyetlen esélye lépést tartani a dolgok-
kal, hogyha segítséghez folyamodik.

Könnyen végzi el a szellemi munkákat, a 
kommunikációs képessége pedig a csú-
cson van. Most előtérbe helyezheti a ko-
molyabb beszélgetéseket.

Váratlan fordulatok teszik mozgalmassá 
a napját, és bizonyos ügyeiben komoly 
lépéselőnyre tehet szert. Éljen a sors fel-
kínálta lehetőségekkel!

Legyen kitartó, próbálja meg érvényesíte-
ni az elképzeléseit! Cselekedjék követke-
zetesen, illetve mindvégig alkalmazkod-
jék az adott szituációkhoz!

Ezúttal ne fogadjon el mindent feltételek 
nélkül, hanem inkább nézzen az infor-
mációk mögé! Magánéletében készüljön 
fel egy váratlan fejleményre!

Kedélyállapota kissé hullámzó, így ma 
lehetőleg kerülje a konfliktusokat! Töre-
kedjék a kompromisszumra még akkor 
is, ha ez áldozatokat követel!

Komoly kihívás előtt áll, egy megold-
hatatlannak látszó problémával találja 
szembe magát. Őrizze meg a nyugalmát, 
tervezze meg okosan a lépéseit!

Feszült hangulat uralkodik Ön körül, 
ezért hogyha teheti, napolja el azokat a 
tevékenységeket, amelyek odafigyelést 
vagy a kollégái segítségét igénylik!

Ha képes megválni a sztereotípiáktól, 
közelebb kerülhet a céljaihoz. Szép ered-
ményeket könyvelhet el, amennyiben nyi-
tott lesz az új megoldásokra.

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.

VÁRATLAN FORDULAT  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–3° / 3°

Kolozsvár
–2° / 5°

Marosvásárhely
–2° / 6°

Nagyvárad
2° / 7°

Sepsiszentgyörgy
–3° / 5°

Szatmárnémeti
1° / 6°

Temesvár
4° / 8°

 » A Robbie Willi-
ams: Live at the Al-
bert és a My Culture 
című videómunkái-
ért 2003-ban Gram-
my-díjra jelölték.

Szolgáltatás2020. február 13.
csütörtök10

A szőke nő vizsgázni készül. Odalép a 
tételekkel telerakott asztalhoz, a vizs-
gáztató tanár pedig azt mondja neki:
– Húzzon egyet, és mondja be a címet!
A szöszi ekkor rávágja:
– Húúú! Szabadság tér 48. szám.

A róka kérdi a nyuszitól:
– Neked miért ilyen rövid a füled?
– Mert romantikus alkat vagyok.
– Ezt meg hogy érted?
– Hát a madarak csicsergést hallottam, 
de a fűnyíróét sajnos nem.

VICC

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
13/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Barátok beszélgetnek:
– Mit csinálsz?
– Megnősültem.
– Kit vettél el?
– Egy nőt!
– Hülye vagy! Láttál már valakit, aki 
férfihoz ment?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Láttál már?

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.

SUDOKU

8

3

7

4

6

1

8

9

5

3

2

8

4

6

5

4

1

9

4

2

3

4

1

8

9

7

4

5

2

7




