
A lézernyomtató működési elvét az amerikai Xerox nevű vállalat kutatója, Gary 
Keith Starkweather fejlesztette ki 1971-ben, aki ezt a fajta nyomtatót egy fény-
másoló átalakításával hozta létre. Az effajta gépekben mindmáig műanyag 
alapú festéket alkalmaznak, amit a készülék mintegy 200 Celsius-fokos hő-
mérsékleten éget rá a papírra. Az első, 3800-as nevű lézernyomtató-modellt 
a számítástechnikai IBM cég adta ki 1976-ban. Egy évvel később piacra dob-
ták az első, egyedi számítógéppel is használható példányt (Xeros Star 8010). 
Azonban ezek igen sokba kerültek, így csupán néhány intézet, illetve laborató-
rium engedhette meg magának. Később viszont a személyi számítógépek tér-
hódításának köszönhetően nőtt az igény a szélesebb körben is használható, 
vagyis az olcsóbb berendezések iránt. 1984-ben az amerikai Hewlett–Packard 
és a japán Canon közösen létrehozta a HP Laserjet 8ppm nevű nyomtatóját, 
amelyet már bárki megvásárolhatott hozzáférhető áron. Ettől kezdve több 
multinacionális cég is kivette a részét a piacból, a 20. század végére pedig 
a lézernyomtató egyre nagyobb teret hódított a tintasugarassal szemben.

KALENDÁRIUM

A lézernyomtató története

November 5., csütörtök
Az évből 310 nap telt el, hátravan 
még 56.

Névnap: Imre
Egyéb névnapok: Avarka, Ber-
tolda, Erzsébet, Filotea, Tétény, 
Töhötöm, Zakariás

Katolikus naptár: Szent Imre, 
Szent Zakariás, Tétény
Református naptár: Imre
Unitárius naptár: Imre
Evangélikus naptár: Imre
Zsidó naptár: Hesván hónap 
18. napja

Az Imre férfi név egyesek szerint a 
török emir (vezér) szóból ered, mások 
a gót Emmerichből származtatják (je-
lentése: szorgalmas). Thököly Imre 
(1657–1705) kuruc hadvezér volt, aki 
már ifj úkorától ellenséges érzelmeket 
táplált a Habsburg-házzal szemben. 
1682-ben a Felső-magyarországi Feje-
delemség uralkodójává választották, 
1690-ben pedig a zernyesti csatában 
aratott győzelmével megszerezte az 
erdélyi fejedelmi címet, de később 
meghátrálni kényszerült a császári 
csapatok elől. A karlócai béke után 
élete végéig az Oszmán Birodalom te-
rületén élt száműzetésben.

Sally Hawkins
Az Oscar-díjra jelölt angol színésznő 
Londonban született 1976. április 
27-én. Ír származású szülei si-
keres gyermekkönyvszerzők 
voltak. A James Allen Le-
ányiskolában érettségi-
zett, aztán a londoni 
Royal Művészeti Drá-
maakadémián szerzett 
diplomát 1998-ban. Pá-
lyáját a Londoni West 
End Színházban kezdte, 
fi lmvásznon pedig 1999-
ben debütált epizódsze-
replőként a Star Wars: Bal-
jós Árnyak című sci-fi ben. A kö-
vetkező években főként tévéfi l-
mekben vállalt szerepeket, ilyen volt 
a Doktorok (2000), Bársony nyalóka (2002), 
Byron (2003), A tolvajlány (2005) és Tartózkodó érzelem (2007). Emellett mozivász-
non is látható volt a Minden vagy semmi (2002), Torta (2004), Színes fátyol (2006) és 
Kasszandra álma (2007) című fi lmekben. 2008-ban bekövetkezett számára a nagy át-

törés, a Hajrá, boldogság! című vígjátékban nyújtott 
alakításáért Golden Globe-díjjal jutalmazták. Ezután 
felbukkant az Egy lányról (2009), Jane Eyre (2011), 
Szép remények (2012), valamint a Godzilla- és Pad-
dington-fi lmekben. A Blue Jasmine (2013) és A víz 
érintése (2017) című drámákban való szerepléséért 
Oscar-díjra jelölték. Hawkins lupus autoimmun be-
tegségben szenved, emellett diszlexiás, ám ez csak 
kismértékben befolyásolta színészi teljesítményét.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Lehetőleg ne vállaljon túl sok feladatot, 
ugyanis a mai napon csakis a saját erejé-
re számíthat! Maradjon optimista, keres-
se az egyszerű megoldásokat!

Engedjen szabad utat a kreativitásának 
és fantáziájának! Tevékenysége során 
vesse el a megszokott munkamódszere-
ket, alkalmazzon újításokat!

Legyen mindenben következetes, és fi-
gyeljen oda az apró részletekre! Töreked-
jen a tökéletességre, ne elégedjen meg 
az átlagos megoldásokkal!

Hajlamos engedni a kísértésnek, emiatt 
elhamarkodott döntéseket hozhat. Őriz-
ze meg az önuralmát, és ne hagyja, hogy 
felgyűljenek a problémái!

Munkahelyén szinte mindenre ingerül-
ten reagál, emiatt a még rutinteendőit is 
csupán félvállról teljesíti. Halassza el a 
döntésre váró tevékenységeit!

Szenteljen nagyobb figyelmet a szemé-
lyes viszonyaira és a családtagjaira! 
A mai nap kiválóan alkalmas a mélyben 
húzódó félreértések tisztázására.

Óvakodjék a nézeteltérésektől, mert a vi-
ták csak elterelik a figyelmét a fontos kér-
désekről! Ha tanácsokért fordulnak Ön-
höz, legyen készséges!

Kreatív nap vár Önre. Sok ötlet jár a fejé-
ben, pár közülük megvalósítható, és biz-
tos sikerrel kecsegtet. Ne habozzon má-
sokat is bevonni a terveibe!

Kezdeményezései a helyes útra kerül-
nek. Gyors helyzetfelismeréssel és diplo-
máciai adottságával most remekül felta-
lálja magát minden helyzetben.

Remek tempóban halad a tennivalói-
val. Arra viszont ügyeljen, hogy társait 
ne bántsa meg, mert a lendület hevében 
hajlamos nyersen fogalmazni!

Kiváló lehetőségek adódnak a szakmai 
továbblépésére. Azonban mindezt csak 
akkor tudja megvalósítani, ha képes lesz 
objektív döntéseket hozni.

Feszültnek érzi magát, nehezen tud a 
munkájára hangolódni. Ha módjában 
áll, olyan munkákkal foglalkozzon, ame-
lyek nem igényelnek segítséget!

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.

ELSŐ A BIZTONSÁG  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
5° / 10°

Kolozsvár
9° / 1 1°

Marosvásárhely
8° / 13°

Nagyvárad
9° / 1 1°

Sepsiszentgyörgy
7° / 1 1°

Szatmárnémeti
6° / 14°

Temesvár
10° / 12°

 » A Blue Jasmine 
és A víz érintése cí-
mű fi lmdrámákban 
nyújtott alakításá-
ért Aranyglóbusz és 
Oscar-díjra jelölték.

Szolgáltatás2020. november 5.
csütörtök10

A képtárban két látogató beszélget:
– Mondja, a házasélet tényleg befolyá-
solja a művészetet?
– Persze! Ismerek egy festőt, aki régebb 
csendéleteket festett, de amióta nős, 
csak csatajeleneteket készít.

Két kiránduló az erdőben beszélget:
– Látod azt a magas fát? Tavaly két perc 
alatt felmásztam a tetejére.
– Ugyan már, az lehetetlen! Látta valaki?
– Hát persze: egy hatalmas barna med-
ve és két medvebocs.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. novem-
ber 15-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Cím:

Az egészségügyi kongresszuson egy or-

vos készülődik a beszédéhez. Forgatja 

a kézzel írt jegyzeteit, de rádöbben, hogy 

nem tudja elolvasni a saját kézírását. Ezért 

aztán így kezdi a mondókáját:

– Hölgyeim és uraim! ...? (Poén a rejt-
vényben.)

Nem tudja

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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