
Az érintőképernyő olyan interaktív vizuális megjelenítő és adatbeviteli felület, 
amelynél nem alkalmaznak közvetítő perifériát (például egér, rajzpad stb.). 
Bár ezen technológia alapjai az 1960-as évekig nyúlnak vissza, az igazi fellen-
dülést a PDA-készülékek (kis méretű mobileszközök, vagyis zsebben hordoz-
ható komputerek) megjelenései hozták az 1990-es években. Ezeket követték 
a GPS-t használó navigátorok, majd az okostelefonok, táblagépek, hordozha-
tó médialejátszók kifejlesztésének köszönhetően sikerük töretlen maradt. Az 
1960-as évek végén az angol Eric A. Johnson érintőmonitorokat fejlesztett ki 
az Egyesült Királyság légi radarirányítása számára, 1971-ben pedig George Sa-
muel Hurst amerikai mérnök létrehozott egy érintőszenzort, amely mérföldkő 
lett a technológia fejlesztésében. Az első, kereskedelemben is kapható érin-
tőképernyős számítógép (HP–150) 1983 novemberében jelent meg. Az érin-
tőképernyők általános működési elve: egy hagyományos kijelző fölé egy át-
látszó érzékelő réteget képeznek, amely meghatározza az érintés koordiná-
táit, aztán továbbítja az információt a készülék adatfeldolgozó egysége felé.

KALENDÁRIUM

Az érintőképernyő története

Szeptember 1., kedd
Az évből 245 nap telt el, hátravan 
még 121.

Névnapok: Egon, Egyed
Egyéb névnapok: Artúr, Bella, Far-
kas, Gedeon, Ignác, Izabella, Józsa, 
Józsua, Kende, Kund, Noémi, Tamara

Katolikus naptár: Szent Egyed, 
Szent Noémi, Tamara, Egon
Református naptár: Egyed
Unitárius naptár: Egyed
Evangélikus naptár: Egyed, Egon
Zsidó naptár: Elul hónap 
12. napja

Az Egon germán származású férfi -
név, elemeinek jelentése: kardhegy 
és erős, merész. Egon Erwin Kisch 
(1885–1948) németül író cseh újság-
író volt, akit a korabeli szakma „szá-
guldó riporternek” nevezett. Riport-
jai, valamint riporteri módszerei és 
szakmai etikája máig a publicisztika 
egyik oktatott mintája.
Az Egyed latin gyökerű férfi név, je-
lentése: pajzshordozó. Szent Egyed 
(640 körül – 720 körül) bencés szer-
zetes volt, akit a középkor óta a ku-
bikosok, lókereskedők, pásztorok, 
illetve a szíjgyártók védőszentjeként 
tisztelnek.

Jake Gyllenhaal
Az Oscar-díjra jelölt amerikai színész 
Los Angelesben született 1980. 
december 19-én Stephen Gyl-
lenhaal rendező és Nao-
mi Foner forgatókönyv-
író fi aként. Lánytestvé-
re, Maggie Gyllenhaal 
úgyszintén Oscar-díj-
ra jelölt színésznő. 
Jake tizenegy éves 
kora óta foglalkozik 
színészettel; több ki-
sebb szerepben tűnt 
fel, míg megkapta el-
ső főszerepét az Októberi 
égbolt (1999) című drámá-
ban. Ezt követték A bubo rék-
srác (2001), Donnie Darko (2001), 
Jóravaló feleség (2002) és a Holnapután 
(2004) című fi lmjei. 2005-ben főszerepet játszott az Annie Proulx novellájából ké-
szült, érzékeny témát bemutató Túl a barátságon című drámában, teljesítményé-
ért Oscar-díjra jelölték, és BAFTA-díjjal jutalmazták. Ezután felkapott színésszé 
vált, majd olyan fi lmekben volt látható, mint a Bizonyítás (2005), Kiadatás (2007), 
Zodiákus (2007), Testvérek (2009), Perzsia hercege (2010), Forráskód (2011), Fog-

ságban (2013), Pókember: Idegenben (2019), illet-
ve Szerelem és más drogok (2010) és Éjjeli féreg 
(2014), utóbbi kettőért Aranyglóbusz díjra jelölték. 
2017-ben az Éjszakai ragadozók című dráma újabb 
BAFTA-jelölést hozott számára. 2002-től közel két 
évig Kirsten Dunst színésznővel, 2007-től 2009-
ig Reese Witherspoon színésznővel, 2010 és 2011 
között Taylor Swift  énekesnővel, 2013-ban pedig 
Alyssa Miller modellel élt együtt. 2018 óta Jeanne 
Cadieu francia modell az élettársa.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ne bízzon mindent a véletlenre! Helyezze 
szilárd alapokra a vállalkozásait! Fordít-
son több időt a magánéletére, és figyel-
jen oda a barátai tanácsaira!

Rendkívül fontos döntés elé állítják. En-
nek meghozatala befolyásolhatja a ma-
gánéletét is. Ha szükségesnek érzi, kér-
jen egy kis gondolkodási időt!

Tevékenységeiben számos siker vár Ön-
re. Szoros kapcsolatba kerül olyan sze-
mélyekkel, akik később döntő hatást 
gyakorolnak a további karrierjére.

Ne tegyen semmilyen figyelemfelkeltő 
dolgot, ugyanis könnyedén a kritikák ke-
reszttüzébe kerülhet. Maradjon nyugodt, 
és tevékenykedjen a háttérben!

Kissé magasra teszi a mércét önmaga 
előtt, így az ötleteihez ezúttal nagy szük-
sége lesz segítőtársakra is. Igyekezzék 
csapatmunkában dolgozni!

Kezdeményezései sikeresek lesznek. 
helyzetfelismerésével és diplomáciai ké-
pességével most a bonyolult körülmé-
nyek közt is képes lesz helytállni.

Túlteng Önben az energia, emiatt hajla-
mos túlvállalnia magát. Vegyen vissza 
egy kicsit a tempóból, és igyekezzék ha-
tárt szabni a munkáknak!

Szárnyal a fantáziája, így sok újító ötlet-
tel áll elő. Azonban mielőtt nekiállna a 
kivitelezésnek, bizonyosodjék meg, hogy 
reálisak-e az elképzelései!

Egy váratlan esemény kedvezőtlenül be-
folyásolja a döntéseit. Ne engedje, hogy 
a környezetében eluralkodjék a türelmet-
lenség, illetve az idegesség!

Egy elhamarkodott lépése kudarcba ful-
lasztja néhány teendőjét. Próbáljon al-
kalmazkodni a kialakult helyzethez, és 
hozza ki ebből a lehető legtöbbet!

Függőben lévő ügyei rendeződnek, a kre-
ativitása pedig kedvező irányba mozdít-
ja az elképzeléseit. Az anyagi helyzete is 
megnyugtatóan alakul.

Egy lezártnak hitt vita ismét napirendre 
kerül, és próbára teszi a türelmét. Őrizze 
meg a higgadtságát, és mindvégig visel-
kedjék következetesen!

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.

AKTUÁLIS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
21° / 29°

Kolozsvár
19° / 29°

Marosvásárhely
20° / 27°

Nagyvárad
21° / 24°

Sepsiszentgyörgy
21° / 29°

Szatmárnémeti
19° / 23°

Temesvár
20° / 26°

 » A Túl a barátsá-
gon (2015) című 
drámában nyújtott 
teljesítményéért 
Oscar-díjra jelölték, 
és BAFTA-díjjal ju-
talmazták. 
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Az augusztus 17–20. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: aug.17., 
hétfő: Fut még egy tiszteletkört is; aug. 18., kedd: ...gyökérkezelésre megyek; aug. 
19., szerda: ...mi a mamát sörért küldtük; aug. 20., csütörtök: ...lopta a krumplit.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. szep-
tember 13-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
1/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két részeg jön ki a kocsmából. Egyikük 
azt mondja:
– Hé, komám, itt van egy folyó, te tudsz 
úszni?
– Naná, hogy tudok – válaszol a koma, 
aztán ugrik egy hasast az úttestre. Na-
gyot nyekken, majd hátraszól a komá-
jának:
– ... (Poén a rejtvényben.)

Ittasan

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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