
Az atombombát az Egyesült Államokban fejlesztette ki egy kutatócsoport az 

Új-Mexikó állambeli Los Alamosban, az úgynevezett Manhattan-terv kereté-

ben. A tervezet Szilárd Leó magyar fizikus kezdeményezésére indult, elsősor-

ban a fasiszta Németország atomprogramjától való félelem következtében. In-

dításáról Franklin D. Roosevelt amerikai államelnök döntött 1942-ben, a pro-

jekt vezetője pedig Julius Robert Oppenheimer fizikus lett. A munkában az 

amerikai, olasz és angol tudósok mellett Teller Ede és Neumann János magyar 

atomfizikusok is részt vettek. Az első atombombát 1945 júliusában robbantot-

ták fel (implóziós plutóniumbombát) a szintén új-mexikói Alamogordo mellet-

ti kísérleti telepen. A robbanás hatóereje körülbelül 20 ezer tonna volt. Ugyan-

ezen év augusztus 6-án Hirosimára, majd augusztus 9-én Nagaszakira dobtak 

atombombát. Az első Japánra dobott (Little Boy nevű) bombát az Enola Gay ne-

vű B–29-es bombázó szállította. Azóta soha nem vetettek be effajta nukleáris 

fegyvert, bár néhány ország jelenleg is rendelkezik atombombával. 1964-ben 

március elsejét a nukleáris fegyverek elleni harc nemzetközi napjának jelölték.

KALENDÁRIUM

Az atombomba története

Március 1., hétfő
Az évből 60 nap telt el, hátravan 
még 305.

Névnap: Albin
Egyéb névnapok: Albina, Dakó, 
Dávid, Dókus, Dózsa, Gyopár, Le-
ontina, Tóbia, Veszta, Zulejka

Katolikus naptár: Albin, Gyopárka, 
Tóbiás
Református naptár: Albin
Unitárius naptár: Levente, Albin
Evangélikus naptár: Albin, Albina
Zsidó naptár: Ádár hónap 
17. napja

Az Albin férfi név a latin gyökerű 
Albinus családnévből származik, 
jelentése: fehér. Női párja: Albi-
na. Más feltevések szerint azonban 
a germán eredetű Alvin alakvál-
tozatából jött létre, elemeinek je-
lentése pedig: nemes és barát. Az 
egykori latin nemzetségfő, akiről 
az Albinus családot elnevezték, va-
lószínűleg pigment hiányban szen-
vedett, ezért volt különleges a fehér 
haja, és ennek alapján maradt meg 
az eff ajta betegségben szenvedők 
megnevezéseként az albínó, amely 
a festékanyag hiányos állatokra is 
vonatkozik.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Képtelen helyt állni feszült helyzetekben, 

ezért kerülje az olyan társaságot, ahol 

úgy érzi, hogy viszály alakul ki! Tevékeny-

kedjen csupán a háttérből!

Találja meg a közös hangot a környezeté-

ben élőkkel! Ma új kapcsolatok is felbuk-

kanhatnak, melyek hosszú távon pozitív 

hatással lehetnek az életére.

Kisebb nehézségekbe ütközik, amelyek-

nek egy részét képtelen megoldani. Bizo-

nyos ügyeit függessze fel addig, míg nem 

találja meg a helyes utat!

Mérje fel, hogy a közeljövőben milyen 

változások várhatók, gondolja át a kö-

vetkezményeket, és csakis ennek függ-

vényében hozza meg döntéseit!

Habár Ön szerint kifogyhatatlanok az 

energiái, nem minden fog a tervei sze-

rint alakulni. Vegyen vissza a tempóból, 

és cselekedjék ésszerűen!

Ne hagyja, hogy mások tettei elrontsák a 

jókedvét! Magabiztosan tegye meg lépé-

seit a céljai felé! A magánéleti kapcsola-

taiban legyen közvetlen!

A mai napon bizalmas tárgyalásokra 

számíthat. Legyen megfontolt, ne köte-

lezze el magát, hacsak nincs tisztában 

az ügy minden részletével!

Kellő toleranciával viszonyuljon a társa-

ihoz, észrevételeit pedig ne közölje kri-

tikusan! A mai nap kedvez a személyes 

kapcsolatok ápolásának is.

Szánjon nagyobb figyelmet a baráti, va-

lamint a családi kapcsolataira! A mély-

ben húzódó nézeteltérések tisztázására 

kiválóan alkalmas a mai nap.

Túl sok külső tényező zavarja meg, ezért 

szüksége lesz az önfegyelemre. Munká-

jában legyen mindig precíz, így komoly 

tekintélyt vívhat ki magának.

Hivatásában kilátástalannak tűnő hely-

zetbe kerül, ezért minden erejére szüksé-

ge lesz, hogy megtalálja a kiutat. Kérjen 

támogatást a kollégáitól!

Rendkívül határozott, és tudja, milyen lé-

péseket kell megtennie ahhoz, hogy elé-

gedett legyen a teljesítményével. Bátran 

vegye kézbe az irányítást!

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.

MUTÁCIÓK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
1° / 3°

Kolozsvár
2° / 7°

Marosvásárhely
3° / 6°

Nagyvárad
5° / 8°

Sepsiszentgyörgy
1° / 4°

Szatmárnémeti
3° / 8°

Temesvár
6° / 10°

Szolgáltatás2021. március 1.
hétfő8

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

március

1/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név: Tel.:

Cím:

Két görénytulajdonos beszélget:

– És hol alszik a görényed?

– A lábamnál.

– És nem büdös?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Érdeklődés

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.

SUDOKU
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Büntetlenséghez legjobb
gyógyír a betegség

Alig hangzik el valaki(k)ről a korrupció, csalás-lopás, hatalommal 
való visszaélés feltételezése, néhány pillanat múlva az is kiderül, 
egyelőre nem lehet előállítani, sem az okozott kárt megtéríttet-
ni vele és a meglévő törvények értelmében vagyonának zárolá-
sa után őt is zárkába dugni, mert rögtön bejelentik: most még 
nem lehet pontosan tudni, merre is van, mivel súlyos betegségét 
kezelteti valahol a világban. Gondolom, nem szükséges felsorol-
nom az eltelt harmincegy esztendő idevágó példáit, elsősorban, 
mert olyan sokan vannak, félő, hogy egyik-másik kimaradna, s 
aztán jól néznék ki, ha attól kellene rettegnem, valamelyik jól 
megbüntet majd, amiért lemaradt az ingyenreklámként is szolgá-
ló listáról. Egyébként sem a nevek fontosak, hisz vannak köztük 
különböző rendű, rangú és korú férfi ak csakúgy, mint hölgyemé-
nyek, a lényeg, hogy nekik köszönhetően immár szabadalmaztat-
ni is lehetne a nagystílű, mindenekelőtt az államkasszával szem-
beni bűnözés miatt büntetlenül maradásra a legjobb gyógyírt, a 
betegséget. Távol áll tőlem, hogy bárkivel szemben átkozódni 
kezdjek, ilyen-olyan betegségeket kívánva, szó sincs róla, ezt 
maguk a bűnelkövetők ötölték ki. És még hatalmas hazugság mi-
att sem kellett szellemi kapacitásukat túlerőltetniük, hisz majd-
nem olyan bajokat eszeltek ki, mint az iskolából ellógó diákok, 
aki a másnapi tanári kérdésre hebegve-habogva „bevallják”, 
hogy igenis, előző nap valami miatt meggörbült a hajuk szála, s 
ha netán a tanár morcoskodna, még hozzáteszik: és egyébként 
is, amikor lehajoltak, az ülepük is kettényílt. Gondolom, erre a 
„komoly” bajra igazán csak a leginkább kutyafejű tanárok nem 
hatódnak meg könnyekig. Tehát az említett pénzsíbolók sem 
fáradoznak semmiféle diagnózis kiötlésével, csak annyit mon-
danak, külföldön várja már őket egy-egy magánklinika szépen 
előkészített különszobája. S ezzel vége is az egész esetnek, 
legföljebb néha egy-egy kotnyelesebb újságíró próbálkozik a 
hírműsorok valamelyikében megpiszkálni, honnan hová mennyi 
pénz került néhány pillanat alatt. De a „megbízható” műsorve-
zetők ügyesen bedobják a jelszót, miszerint az épp soron lévő 
reklámtömb után térnek majd rá az elemzésre, ám ha az érdek-
lődő néző végigszenvedi az agyonnyúzott reklámszövegeket, 
utána az illetőt már nem látja viszont, csak a „sajnos, sürgősen el 
kellett mennie” megfellebbezhetetlen moderátori szabadkozást.
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