
A Braille-írásnak (vagy olykor Braille-ábécének) nevezett módszer speciális 
technikát alkalmazó betűrend, amelyet Louis Braille francia pedagógus öt-
lött ki 1821-ben a világtalan emberek számára. Ennek segítségével lehetővé 
vált a vakoknak is az írás, illetve az olvasás elsajátítása; ezt tekintik a világ 
első binárisan kódolt írásrendszerének. A máig működő megoldáshoz sorve-
zetőt, valamint stílust használnak, az írásjegyeket pedig hátulról domborítják 
ki, a betűk tükörképi párja szerint. Minden Braille-karakter hat pontból áll, 
téglalap alakban elrendezve, két oszlopban. A pozíciók bármelyikén lehet 
pont, amely által összesen hatvannégy variáció lehetséges. David Abraham 
1951-ben megalkotta a Perkins Brailler nevű írógépet, ami később az oktatási 
rendszer fontos részévé vált a vakok iskoláiban. Mindegyik nyelv saját Brail-
le-írással rendelkezik, amely kezdve a kis módosításoktól (pl. angol, német, 
francia) akár a teljes átszervezésig (japán, kínai) eltérhet az eredeti formától, 
hogy kielégítse a nyelvezet igényeit. Louis Braille születésének (1809. janu-
ár 4.) emlékére január negyedikét a Braille-írás világnapjának nevezték ki.

KALENDÁRIUM

A világtalanok írásmódja

Január 4., hétfő
Az évből 4 nap telt el, hátravan 
még 361.

Névnapok: Leona, Titusz
Egyéb névnapok: Amélia, Angéla, 
Benedikta, Izabella, Ferenc, Lio nel la, 
Renáta

Katolikus naptár: Szent Titusz, 
Szent Angéla, Szent Renáta
Református naptár: Leona
Unitárius naptár: Ferenc
Evangélikus naptár: Leona
Zsidó naptár: Tévét hónap 
20. napja

A Leona a görög gyökerű Leon férfi -
név női párja, jelentése: oroszlán. Ön-
állósult változatai: Leonetta, Lionella.
A Titusz vitatott eredetű férfi név, a 
legelterjedtebb nézetek szerint latin 
származású, jelentése pedig tisztelt, 
becsült; más értelmezések szerint me-
zei galambot jelent.  Dugovics Titusz 
magyar vitéz volt, aki Hunyadi János 
katonájaként harcolt. A nándorfehér-
vári csatában (1456) a várra a török 
zászlót kitűzni igyekvő ellenséges ka-
tonát a zászlóval együtt magával rán-
totta a mélybe, ezzel pedig erőt adott a 
vár védőinek a további ellenálláshoz, 
illetve a végső győzelemhez.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bár nem szándékosan teszi, mégis erő-
szakosan próbálja érvényre juttatni az 
érdekeit. Ne essen kétségbe, hogyha hir-
telen elpártolnak Öntől a társai!

Kizárólag az aktuális ügyeit tűzze napi-
rendre, új munkálatokat ne vállaljon! Ma 
kézbe veheti azon teendőket is, amelyek-
kel eddig nehezen boldogult!

Komoly szakmai lépés vár Önre. Őrizze 
meg a higgadtságát, a döntéseit pedig 
lehetőleg megfontolva, illetve észérvek-
re támaszkodva hozza meg!

Ezúttal lehetősége adódik véglegesíteni 
néhány folyamatban lévő feladatot. Ves-
se be a tudását, tapasztalatát, és hasz-
nálja ki a kínálkozó alkalmakat!

Ne kapaszkodjék olyan megoldásokba, 
amelyekről többször is kiderült, hogy 
nem működnek! Engedje, hogy a dolgok 
a maguk medrében folyjanak!

Folyamatosan akadályokba ütközik, 
ezért képtelen hatékonyan végezni a te-
vékenységét! Vonuljon a háttérbe, csakis 
rutinmunkákkal foglalkozzék!

Kilátástalan helyzetbe sodródik. Ne kétel-
kedjék a szaktudásában, ugyanis most 
képes lesz szinte minden problémára 
ésszerű megoldásokat találni!

Feszült légkör tombol a környezetében, 
így holtpontra kerülnek a teendői. Bár-
milyen döntést is hoz, előtte teremtsen 
nyugodt légkört maga körül!

Olyan tényekkel szembesül, amelyek új 
megvilágításba helyezik bizonyos teen-
dőit. Ha szükségesnek találja, bátran 
változtasson eddigi módszerein!

Sikeres napra számíthat, amennyiben 
okosan osztja be az idejét. Keresse az 
egyszerű megoldásokat, a bonyolult fel-
kéréseket pedig utasítsa vissza!

Kiváló formában van, ezért ha teheti, a 
fontos tárgyalásait időzítse mára! Maga-
biztosságának köszönhetően senkinek 
sem tűnik fel, ha rögtönöz.

Maradjon őszinte és együttműködő, ke-
rülje el a vitás szituációkat! Fordítson 
több időt a kapcsolataira, valamint a sa-
ját dolgaira!

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.
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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
6° / 9°

Kolozsvár
5° / 7°

Marosvásárhely
5° / 7°

Nagyvárad
6° / 9°

Sepsiszentgyörgy
7° / 9°

Szatmárnémeti
7° / 10°

Temesvár
7° / 9°

Szolgáltatás2021. január 4.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. január 
17-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

január
4/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Nagydarab, kigyúrt, kopasz ember 
sétál az utcán. Megnézi az óráját, hát 
látja, hogy az megállt. Mivel szeretné 
megtudni a pontos időt, megszólít egy 
kis srácot:
– Öcsi, nálad hány óra van?
A gyerek lecsatolja a sajátját, és remeg-
ve nyújtja a fickónak:
– ... (Poén a rejtvényben.)

Hány óra van?

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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Számolni tudni kell!

A harmincegy éve nyakunkba szakadt globális piacgazdaság 
felülírta az addigi számolni tudásunkat is, mivel hiába tudtuk az 
egy meg egy az kettő igazát, mert amióta az euró második szá-
mú világvaluta lett, kiderült, a végeredmény attól függ, honnan, 
illetve ki nézi. Eszerint az egy meg egy nyugodtan lehet kettő és 
fél, egy és háromnegyed, sőt, ha nagyon muszáj, három is. Már 
jó pár éve jönnek ki ilyen bizarr eredmények, érdekes módon 
mindig a mi zsebünk kárára. Pontosan nem is emlékszem, mikor 
kezdték a szolgáltatási árakat euróban számolni, de a telefonok 
és a villanyáram, az biztosan eurós referenciájú. Ha egy tisztes-
séges országban élő, logikusan gondolkodó egyénnek monda-
nám mindezt, kellő udvariassággal a bolondokháza meglátoga-
tására buzdítana. Mi viszont, itt élők, nagyon tudjuk, mit jelent 
a sajátos számolási rendszer. Nézzük csak meg a telefon- vagy 
villanyszámlákat, ott feltüntetik, hogy a globális európai díjakat 
számítják át hazai pénzre és megvezetésül a „napi” euró-lej ár-
folyamot is. Ami viszont minden, csak nem napi árfolyam! Az át-
váltó irodákban sem mindig ugyanaz az árfolyam szerepel, de az 
eltérés legföljebb néhány század vagy ezred euró. A számlákon 
viszont minimum egy tizeddel a legnagyobb piaci árfolyamnál 
nagyobbat írnak, de előfordul akár két tized is. S természetesen 
(??!!) nem napi, még csak nem is havi árfolyamot, mert az ugye 
sok munkát igényelne, különösen a mai, számítógépes világu-
ralom idején! Amikor ez a globális referenciázás elindult, vala-
kinek született egy ötlete és azóta is így működik: november 
vége felé, amikor általában legnagyobb a különbség, kineve-
zik az akkori értéket (némi kis felfelé igazítással) az egész el-
következő év folyamán érvényesítendőnek. S mivel az árfolya-
mok eléggé mozgékonyak, tavasz környékétől valamikor nyár 
végéig elég tetemes a hivatalos és az előző november végén 
egy évre „hivatalosított” árfolyam közti különbség. A „megál-
lapító”, az állam bácsi javára, természetesen. Eddig csak szűk 
környezetemben mormoltam el a megkárosításunkat, de mivel 
december elejétől sulykolják, januártól készüljünk fel lelkileg és 
különösen zsebileg, mert nagyon nagy áremelkedések lesznek, 
hát kimondom. Tudtommal még nem euróban kapjuk a fi zetést 
és a nyugdíjat, úgyhogy ismét mi fogunk jó nagyot szívni, ha 
nem tanuljuk meg valahogy az ő számolási rendjük kivédését!
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