
Az elektromosság pontos felfedezése nem bizonyított, állítólag már az ókori 
görögök is ismerték a statikus elektromosság jelenségét, ami állati szőrme, 
illetve más tárgyak összedörzsölésekor állt elő. Mai értelemben azonban az 
elektromosság felfedezése a 18. század második felében következett be, mi-
után Benjamin Franklin amerikai író-feltaláló különféle kísérleteket végzett az 
elektromos töltések vizsgálatára, ez pedig ösztönzőleg hatott a kor neves tu-
dósaira, akiknek későbbi munkái megvetették az elektromosság vizsgálatá-
nak és felhasználásának alapjait. Ugyanebben az időszakban az angol Mi-
chael Faraday volt az elektrotechnika nagy alakja, aki hozzájárult az elektro-
mágnesesség területének fejlődéséhez. A többfázisú villamos hálózat a szerb 
származású Nikola Tesla feltaláló nevéhez fűződik, aki ezenkívül megvalósí-
totta az energia vezeték nélküli továbbítását is. Az elektromos áram elméletét 
az olasz Alessandro Volta dolgozta ki, az úgyszintén olasz Luigi Galvanit pedig 
az elektromosságtan egyik alapítójának tartják. A világ első villanytelepét Tho-
mas Alva Edison amerikai vállalkozó hozta üzembe 1882-ben New Yorkban.

KALENDÁRIUM

Az elektromosság története

Március 4., csütörtök
Az évből 63 nap telt el, hátravan 
még 302.

Névnap: Kázmér
Egyéb névnapok: Adorján, Adrián, 
Adrianna, Adrienn, Brútusz, Kazimír, 
Lúciusz, Zorán

Katolikus naptár: Szent Kázmér, 
Szent Lúciusz, Zorán
Református naptár: Kázmér
Unitárius naptár: Kázmér
Evangélikus naptár: Kázmér
Zsidó naptár: Ádár hónap 
20. napja

A Kázmér lengyel származású férfi -
név, jelentése vitatott: egyik álláspont 
szerint békealapító, a másik szerint 
éppen az ellentétje, azaz békebon-
tó. Batthyány Kázmér (1807–1854) 
azon magyar nagybirtokosok közé 
tartozott, akire nagy hatással voltak 
az akkori kor nyugat-európai liberális 
eszméi. 1844-ben elnöke lett a magyar 
ipar védelmére megalakult Védegy-
letnek. Az 1848–1849-es forradalom 
és szabadságharc alatt kormánybiztos 
volt, a Szemere-kormány tagjaként pe-
dig Magyarország első külügyminisz-
tere. Később Törökországba emigrált, 
majd haláláig Párizsban élt.

Rácz Gergő
A Fonogram-díjas zeneszerző és énekes 
Budapesten született 1976. március 
4-én. Tizenegy évesen kezdett el 
gitározni a Dohnányi Ernő 
Zeneiskolában, tizenöt éve-
sen pedig első helyezést
ért el az országos zene-
iskolai gitárversenyen.
1995-ben felvételt nyert 
a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola 
klasszikus gitár szakára. 
Pályája a Park együttes-
ben indult, amellyel 1991-
ben kiadta a Minek nőjek fel? 
című nagylemezét. 1997 elején 
Józsa Alexszel, Rakonczai Viktorral 
és Rakonczai Imrével közösen megala-
pította a V. I. P. zenekart, mely pályafutásának 
legelején megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi válogatóját, így 1997-
ben részt vettek a fesztivál dublini döntőjében. A következő években az együttes négy 
nagylemezt adott ki. 2004-ben csatlakozott a Fool Moon zenekarhoz, mellyel hat al-

buma jelent meg (Merry Christmas, Acappelland, 
Aranyóra, GeorgeMichaelJackson5, Music & Soul, 
Kettesben jó). Mindeközben 2006-ban szólókarri-
erbe is kezdett, és kiadta a Bennünk a világ című 
nagylemezét. 2010-ben Rakonczai Viktorral közös 
zeneszerzői munkába kezdtek. Zenei teljesítményét 
háromszor (2011, 2012, 2020) jutalmazták Fono gram-
díjjal 2020-ban a Mostantól című (Orsovai Renivel 
közösen előadott) dalával Petőfi  Zenei Díjat nyert.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ne vonja magára a figyelmet, ugyanis 
könnyedén a kritikák kereszttüzébe ke-
rülhet! Őrizze meg a higgadtságát, és in-
kább maradjon a háttérben!

Számos sikert könyvelhet el, ha teret en-
ged az újításoknak. Megbeszélései alatt 
maradjon diplomatikus, valamint legyen 
mindenkivel nyitott és őszinte!

Habár meggondolatlan lépéseket tesz, 
szakmai tapasztalatainak, illetve ráter-
mettségének köszönhetően könnyedén 
leküzdi a kialakult kérdéseket.

Kissé önzően viselkedik, hajlamos má-
sok igényeit figyelmen kívül hagyni. Vál-
toztasson a hozzáállásán, ha nem akar 
ellenségeket szerezni magának!

Összegezze az elmúlt időszak eseménye-
it, majd vonja le a tanulságokat! Ameny-
nyiben új tennivalókba fog, következete-
sen hozza meg a döntéseit!

Ne engedje, hogy felhalmozódódjanak 
a problémái, mert így nem tudja kéz-
ben tartani az irányítást! Magánéletében 
meglepetésben lesz része.

Meglepő történések teszik mozgalmassá 
a napját, egyes ügyeiben pedig komoly 
lépéselőnyre tehet szert. Éljen a sors ál-
tal felkínált lehetőségekkel!

Váratlan fordulat várható a környezeté-
ben, ami megerősítheti a személyes vi-
szonyait. Maradjon a realitások talaján, 
így nem érheti Önt csalódás!

Hamar eléri, amit szeretne, főként akkor, 
ha társait is bevonja a kreatív ötleteibe. 
Egyedül az a veszély fenyegeti, hogy túl-
ságosan elbízza magát.

Nincs csúcsformában, de mégis sikerül 
mindent úgy megszervezni, hogy a végé-
re érjen a feladatainak. Új célkitűzések-
be azonban ne kezdjen bele!

Minden jel arra mutat, hogy adja át má-
soknak a kezdeményezést. Most alkal-
ma adódik fellendíteni a régebbi, jócs-
kán elhanyagolt kapcsolatait.

Ezúttal komoly problémákkal küszködik, 
nehezen talál kiutat a gondokból. Pró-
báljon meg többet lazítani, hogy át tud-
jon lendülni ezen a mélyponton!

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.

KITARTÁS  KARIKATÚRA: BEST OF KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
3° / 1 1°

Kolozsvár
4° / 1 1°

Marosvásárhely
6° / 13°

Nagyvárad
6° / 13°

Sepsiszentgyörgy
5° / 12°

Szatmárnémeti
6° / 13°

Temesvár
6° / 14°

 » 2020-ban a 
Mostantól című 
(Orsovai Renivel 
együtt előadott) 
dalával Petőfi  Ze -
nei Díjat nyert.

Szolgáltatás2021. március 4.
csütörtök10

Egy házaló becsenget a szőke nőhöz:
– Szép utazóbőröndöket tudok ajánlani.
– De hát minek az nekem?
– Nos ha például vonaton utazik, ebbe 
teheti a ruháit.
– És üljek meztelenül a pályaudvaron?

Két nő beszélget a téli Alpok egyik szál-
lodájának teraszán:
– A férjed hová lett?
– Hegyet mászik. Nézd, ott van fenn!
– Azzal a hosszú, piros sállal?
– Hát az nem sál, hanem a nyelve!

VICC

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.
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Két lány autóstopos kalandjairól beszél-

get. Azt mondja az egyik:

– Minden autós egyforma!

– Szerintem nem – így a másik. – ... (Po-

én a rejtvényben.)

Kalandok

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

2

4

8

5

1

3

7

4

2

4

1

3

9

3

5

2

7

8

3

9

6

5

4

7

3

8

6

9

3

1




