
Az első akusztikus lépést a horvát Nikola Tesla alapozta meg, amikor 1873-ban a 
szénmikrofon működéséről beszélt. Egy évvel később Ernst Siemens német fel-
találó szabadalmi kérelmet adott be az Amerikai Egyesült Államokban egy olyan 
készülékre, amely egy mágneses térben mozgó tekercset tartalmazott, hang-
visszaadás céljaira azonban nem alkalmazták. Alexander Graham Bell skót fi-
zikus 1876-ban szabadalmaztatta a telefont, amely egy kis méretű hangtölcsért 
tartalmazott, ezt tartják a hangszórók ősének. 1898-ban Oliver Lodge brit fizi-
kus Angliában benyújtotta a dinamikus hangszóró légrésére és annak távtartá-
sára vonatkozó szabadalmi kérését. 1911-ben az amerikai Edwin S. Pridham és 
Peter L. Jensen elektromérnökök kifejlesztették a Magnavox nevű, manapság 
is ismert formájú dinamikus hangszórót. 1921-ben az USA-ban Clair L. Farrand 
amerikai mérnök kialakította a Phonetron nevű dinamikus hangszóróját, ame-
lyet már az asztali rádiókban alkalmaztak. 1925-ben Chester W. Rice és Ed-
ward W. Kellogg a Bell-laboratóriumban konstruált egy olyan dinamikus, nagy-
méretű hangszórót, amelyet már színházakban és mozikban is felhasználtak.

KALENDÁRIUM

A hangszórók története

Június 23., kedd
Az évből 175 nap telt el, hátravan 
még 191.

Névnapok: Zoltán, Szidónia
Egyéb névnapok: Arszlán, Bea, 
Édua, Szulita, Szultána, Zolna, 
Zolta, Zoltána

Katolikus naptár: Zoltán, 
Szultána
Református naptár: Zoltán
Unitárius naptár: Zoltán
Evangélikus naptár: Zoltán
Zsidó naptár: Sziván hónap 
30. napja

A Zoltán férfi név az ótörök szultán 
szóból ered, jelentése: uralkodó. Ár-
pád-kori (1000–1300 körül) formája: 
Zolta. A név a 15. század után egyre rit-
kábban fordult elő, a 19. század elején 
újították fel. Női párja: Szultána, Zol-
tána. Rokon nevek: Csolt, Solt, Zsolt.
A Szidónia latin származású női név, 
jelentése: Szidón városából való nő. 
Petrőczy Kata Szidónia (1658–1708) 
a magyar barokk első ismert költőnő-
je volt, a kegyességi próza alkotója, 
illetve a pietizmus képviselője. Versei 
a magyarózdi kastélyban maradtak 
fenn, amelyeknek nagy részét Thaly 
Kálmán költő adatta ki 1874-ben.

Zinédine Zidane
Az algériai származású, FIFA Arany-
labdás francia labdarúgó, edző 
Marseille-ben jött világra 
1972. június 23-án. Futball-
tehetsége korán megmu-
tatkozott, tízévesen kez-
dett el játszani az US 
Saint-Henri klubnál, 
majd az SO Septèmes 
les Val lons-ban foly-
tatta. Tizennégy éves 
korában leigazolta 
őt a Can nes-i Futball 
Sportegyesület, mely 
együttessel 1989-ben de-
bütált a francia bajnokság 
első osztályában. 1992-ben le-
szerződött a Girondins de Bor deaux-
val, ahol négy évet töltött, és 1996-ban 
bejutott az UEFA-kupa döntőjébe. Ugyanezen évben átigazolt a Juventus Torinóhoz, 
mely gárdával számos teljesítményt ért el: két bajnoki címet, Olasz Szuperkupát, 
Interkontinentális Kupát és az UEFA Szuperkupát. 1998-ban elnyerte a világ legjobb 
játékosának járó FIFA Aranylabda díjat. 2001 és 2006 között a Real Madrid mezében 
remekelt, mely csapattal spanyol bajnokságot (2003), Spanyol Szuperkupát, UEFA 

Bajnokok Ligáját (2002), UEFA Szuperkupát és In-
terkontinentális Kupát nyert. A francia válogatott-
ban 1994-ben mutatkozott be, és 2006-ban vonult 
vissza (108 mérkőzésen 31 gólt rúgott). 1998-ban vi-
lágbajnok lett, 2000-ben Európa-bajnok, 2006-ban 
pedig vb-ezüstérmes. Edzői karrierjét a Real Mad-
ridnál kezdte segédként, majd 2016-től (kisebb meg-
szakítással) máig a madridi együttes vezető edzője. 
1994 óta Véronique Fernández modell férje, akitől 
négy fi a (Enzo, Luca, Theo, Elyaz) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ne hagyja, hogy holtpontra kerüljenek a 
fontos megbeszélései! Igyekezzék olyan 
megoldásokkal előállni, amelyek min-
den fél számára elfogadhatók!

Álljon ki az elvei mellett, és mindig csak 
egy adott kérdésre koncentráljon! Akkor 
érhet el teljesítményeket, hogyha képes 
kizárni a zavaró tényezőket.

Kissé túlbecsüli az energiáit, emiatt szá-
mos teendőt vállal be a mai napra. Térké-
pezze fel a lehetőségeit, és csupán a fon-
tos munkákkal foglalkozzék!

Rendkívül ingadozó a kedélye. Ha nem 
tudja kordában tartani az érzéseit, csu-
pán olyan feladatokba kezdjen, amelyek 
nem igényelnek segítséget!

Hivatásában maradjon türelmes, és 
hagyja kibontakozni az elképzeléseit! Le-
hetőleg csak akkor lépjen, amikor biz-
tos, hogy a helyes utat választotta!

Most csakis kockázatok árán lesz képes 
megvalósítani a céljait. Használja fel a 
szakmai tapasztalatait, és fektessen na-
gyobb hangsúlyt a részletekre!

Mozgalmas és megterhelő nap vár Önre, 
ezért ne pazarolja feleslegesen az erejét, 
és kizárólag az Önnek fontos tennivaló-
kat részesítse előnyben!

Tele van pozitív gondolatokkal, segítő-
készsége nem ismer határokat. Arra vi-
gyázzon, hogy az érdekemberek ne élje-
nek vissza az önzetlenségével!

Ismeretlen utakra téved, ráadásul aka-
dályok gördülnek Ön elé. Úgy tűnik, csak 
kompromisszumokkal érheti el a céljait, 
ezért legyen együttműködő!

Kicsit önfejűen viselkedik, és minden ta-
nácsot elutasít. Bár kitartóan küzd az el-
veiért, ez a fajta hozzáállás viszont köny-
nyedén tévútra vezetheti Önt.

Az elmúlt időszakban átélt kudarcok 
miatt megingott az önbizalma. Könnyű 
munkákkal foglalkozzék, a sikerélmé-
nyek helyrebillenthetik a lelki világát.

Hivatásában elsősorban a kreativitás ke-
rül előtérbe. Sok váratlan probléma ne-
hezíti a napját, így a megoldásokhoz 
szüksége lesz a leleményességére.

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
16° / 20°

Kolozsvár
19° / 20°

Marosvásárhely
18° / 20°

Nagyvárad
20° / 23°

Sepsiszentgyörgy
17° / 20°

Szatmárnémeti
20° / 25°

Temesvár
22° / 24°

 » 1998-ban világ-
bajnok lett, 2000-
ben pedig Európa-
bajnok. Úgyszintén 
1998-ban elnyerte 
a FIFA Aranylabda 
díjat. 

Szolgáltatás2020. június 23.
kedd10

A 2020. június 8–11. közt megjelent rejtvények megfejtései: jún. 8., hétfő: …en-
gedek neki többször nem próbálkozik; jún. 9., kedd: …gondolkodnom kellett; jún. 
10., szerda: …felrázni az orvosságot; jún. 11., csütörtök: …autója kibír még fél évet.

MEGFEJTÉSEK

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

június
23/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két ivócimbora összefut meló után a 

kocsmában. Az egyikük azt mondja:

– Mit iszol?

– Nekem nyolc!

– Nekem is!

– Csapos! ...! (Poén a rejtvényben.)

A kocsmában

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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