
A mai értelemben vett irodák a 13. század során jelentek meg, ekkoriban 
született meg az angol office (magyarul: iroda) kifejezés is. A reneszánsz 
idején felvirágzott a kereskedelem, az üzletemberek pedig igyekeztek egy 
épületben intézni üzleti ügyeiket, így bizonyos irodai tevékenységek önálló 
épületekbe összpontosultak. A középkor idején az irodai feladatok sokáig a 
üzlettulajdonosok házaiban működtek. A 16. század elején a bankok önál-
ló irodaházakat építettek, az ipari forradalom időszakában (18–19. század) 
pedig egyre több tevékenységet (pl. könyvelést, rendelést, tárolást) kellett 
koordinálni, emiatt a legtöbb iroda elsősorban a belvárosba összpontosult. 
Az 1870-es években az Amerikai Egyesült Államokban megszülettek az első 
7–10 emeletes (felvonókkal rendelkező) irodaházak. Később számos felhő-
karcoló is felépült, amelyek a lakhatóság mellett irodai célokra is készültek. 
A 20. század végén a távmunka erősödésével létrejöttek az úgynevezett ott-
honi irodák (home office) is, ehhez később nagymértékben hozzásegített 
az információs infrastruktúra, valamint a számítástechnika kialakulása.

KALENDÁRIUM

Az irodák története

Szeptember 16., szerda
Az évből 260 nap telt el, hátravan 
még 106.

Névnap: Edit
Egyéb névnapok: Ciprián, Ditta, 
Eufémia, Eugénia, Jozafát, Kamélia, 
Kornél, Kornélia, Lúcia, Ludmilla, 
Soma

Katolikus naptár: Szent Ciprián, 
Szent Edit
Református naptár: Edit
Unitárius naptár: Edit, Roland
Evangélikus naptár: Edit
Zsidó naptár: Elul hónap 27. napja

Az Edit germán gyökerű női név, 
elemeinek jelentése: birtok, örökség, 
vagyon és harc. Önállósult alakválto-
zata: Ditta. Rokon nevek: Éda, Edina. 
Édith Piaf (1915–1963) francia sanzo-
nénekesnő és színésznő volt, aki 1935-
ben énekelt először közönség előtt, 
slágerei később hatalmas sikert arat-
tak. Az 1950-es évek során az egész-
sége megrendült, és orvosai tiltása 
ellenére újra színpadra lépett. Ebben 
az időszakban születtek a legismer-
tebb dalai (Non, je ne regrette rien; 
Milord; Padam, padam). Nem sokkal 
ezután gyógyíthatatlan, áttétes rákot 
diagnosztizáltak nála.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Remekül átlátja a munkafolyamatokat, 
emellett a társaival is könnyedén kom-
munikál. Bátran tűzzön ki új célokat, és 
legyen nyitott az újdonságra!

Váratlan fordulat következik be az életé-
ben, ami kissé átrendezi a terveit. Fogad-
ja el ezt a szituációt, és próbáljon alkal-
mazkodni a körülményekhez!

Hogyha nem találja a közös nevezőt a 
környezetében élőkkel, magában keres-
se az okokat! Változtasson a hozzáállá-
sán, valamint a módszerein!

Váratlan akadályok hátráltatják a na-
pi munkáját, ezért most nagy szüksége 
lesz a tapasztalataira. Csupán a legfon-
tosabb tennivalóira koncentráljon!

Ezúttal többször is rögtönzésre kénysze-
rül. Ezt főként annak köszönheti, hogy 
nem tud nemet mondani a felkérésekre. 
Vegyen vissza a tempóból!

A mai napon sok új lehetőséggel találja 
szembe magát. Vesse be minden tudását 
annak érdekében, hogy a lehető legtöbb 
előnyre tehessen szert!

Előnyös lehetőségek nyílnak meg Ön 
előtt, az eredményei pedig nagyrészt 
azon fognak múlni, hogy kiket avat be a 
terveibe. Maradjon megfontolt!

Tevékenységeit elsősorban a célszerű-
ség jellemzi. Azonban semmiképpen ne 
vállaljon többet, mint amennyit ereje, il-
letve az ideje megenged!

Kiváló a kedélye, tele van lendülettel. Ér-
tékelje át a napirendjét, és vegye kézbe 
azokat az ügyeket, amelyek új perspektí-
vákat nyitnak meg Ön előtt!

Kreatív képességei kerülnek előtérbe, 
ezért hagyja szabadon a fantáziáját! Dön-
téshozatalkor mindig számoljon az eset-
leges következményekkel!

Függőben lévő ügyei rossz hatást gyako-
rolnak a teljesítményére. Mielőbb tudja 
le a kötelezettségeit, majd figyeljen oda 
a személyes problémáira!

Tárgyalásain nyilatkozzék határozottan, 
ugyanakkor tartsa magát az elképzelé-
seihez! Őrizze meg a nyugodtságát, és jól 
fontolja meg a lépéseit!

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.

ZÖLDHÁZ-PROJEKT  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
17° / 25°

Kolozsvár
20° / 28°

Marosvásárhely
20° / 27°

Nagyvárad
22° / 29°

Sepsiszentgyörgy
20° / 26°

Szatmárnémeti
21° / 28°

Temesvár
24° / 30°

Szolgáltatás2020. szeptember 16.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. szep-
tember 27-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
16/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Mondja, maga tanúja volt annak, 

amikor a felek között elkezdődött a ve-

szekedés?

– Igen, kérem, ... (Poén a rejtvényben.)

Tanú

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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A vírus és a pletyka idillje

Amióta a bulvárnak átkeresztelt pletykálkodás befészkelte ma-
gát minden médiába, egyetlen témakör sem szabadul meg a 
bulvárosítástól. Ha jól megnézzük, ez is a pénzzel kapcsolatos, 
hiszen ha az emberek már megszokták, hogy evésre készen, 
sőt ínycsiklandóan díszítve tálalják számukra a csámcsogni-
valót, akkor azt a médiumot azonnal kiejtik érdeklődési körük-
ből, amely talán megpróbálná a decensebb kiszolgálást. Lehet, 
hogy a koronavírus azt gondolta magában, őt nem lesz hogyan 
és miért bulvárosítani, esetleg azt remélte, a médiamunkások 
félelmükben messzire elkerülik a pletykálható vírussztorikat, de 
mostanra már egyértelművé vált: szó sincs a pandémia kizárásá-
ról a médiából. Amikor először láttam szenzációkeltő tálalásban, 
hogy egy magáról elég sokat képzelő, de valójában a testrészei 
mutogatásán kívül egyébre nem képes kis celeblányról „jelentet-
ték” a feltételezett pozitív eredményt, nagyon nagyot csalódtam, 
mert attól a híroldaltól, ahol erre bukkantam, nem vártam volna 
ilyen szintzuhanást. A bulvárvadászok valószínűleg épp fordítva 
reagáltak örömükben, hogy egy-két napon át friss csontot szopo-
gathatnak a „kupaktanácson”, nem csak mindig a régen lerágot-
takat. Azóta egyre több papíralapú és virtuális felületen bukkan 
fel, hogy újabban melyik „hírességnek” kérdéses az egészsége, 
természetesen jól kiszínezve a hírt olyasmikkel, hogy miféle világ-
szintű űrt okoz majd, ha néhány napra kivonulnak a közfi gyelem 
látóköréből. Talán én vagyok furcsa módon maradi, de szerintem 
ez a névre szóló bejelentősdi nagyon nem helyénvaló. Mindenek-
előtt azért nem, mert ha egyszer félreérthetetlenül bejelentették 
a pandémiát, akkor miért csodálkozna bárki is azon, hogy nem 
csupán X-et vagy Y-t támadta meg a vírus, hanem mondjuk Vét és 
Zét, sőt Ót és talán még Üt is lelkiismeret-furdalás nélkül megtá-
madja koronás őfelsége. S ha már a mondhatni kötelezővé vált 
bulvárhírek jelenlétéről szóltam, javasolnék egy kis váltást, hátha 
még jobban felturbózná a médiavilágot: a szintén nagyon nagy 
számban lévő, mindenben összeesküvéseket kereső, s ha nem 
találnak, gyártó emberek örömére be lehetne dobni azt az ér-
tesülést, hogy ennek a fránya vírusnak van egy olyan eddig fel 
nem tárt tulajdonsága, ami feltehetőleg koronásságából fakad, 
és a világszintű pletykálkodás iránti szerelemben nyilvánul 
meg. Érdemes volna kipróbálni ennek az idilli hírnek a hatását!
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