
A távközlés primitív módját már az ősember is használta, például faragott csont-
sípok vagy füstjelek segítségével. Ezen célra az ókori rómaiak és görögök (kb. 
az időszámításunk előtti 500-ban), valamint a 20. századi világháborúk ide-
jén postagalambokat használták, a távírók megjelenéséig pedig hírnökök, illet-
ve futárok végezték az információátadás feladatát. A 6. században Kleoxenész 
és Demoklitosz alexandriai mérnökök úgynevezett fáklyatávírójával kisebb tá-
volságra már (a 24 betűs görög ábécét felhasználva) hasznos üzeneteket tud-
tak továbbítani. A 15. században tükrök segítségével létrehozott optikai távjel-
zőkkel működtették a távközlést. 1667-ben Robert Hook brit tudós feltalálta a 
zsinegtelefont, amely hanghullámokat küldött rugalmas hártyák és kifeszített 
zsinórok felhasználásával. A Chappe-féle távírót a 19. század elején találták 
fel, ez őrházsorozatból állt, és szemaforos távjelzőkkel funkcionált. A morze-
kódos kommunikációs eszközt Samuel Morse amerikai fizikus találta fel a te-
legráffal (távíróval) együtt 1835-ben (még a rádió feltalálása előtt). A telefont 
Alexander Graham Bell skót születésű amerikai fizikus alkotta meg 1876-ban.
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A távközlés története

Március 17., szerda
Az évből 76 nap telt el, hátravan 
még 289.

Névnapok: Gertrúd, Patrik
Egyéb névnapok: Ármin, Jozefa, 
Jozefi na, József, Párizs, Petúr, Patrí-
cius, Trudi

Katolikus naptár: Szent Patrik, 
Szent Gertrúd
Református naptár: Gertrúd
Unitárius naptár: Irén, Gertrúd
Evangélikus naptár: Gertrúd, Patrik
Zsidó naptár: Niszán hónap 
4. napja

A Gertrúd germán eredetű női név, 
elemeinek jelentése: dárda és erő. 
Meráni Gertrúd (más nevén Merá-
niai Gertrudis, 1185–1213) Andechs-
házból származó meráni hercegnő 
volt, II. András magyar királlyal kö-
tött házassága révén Magyarország 
királynéja.
A Patrik férfi név a latin gyökerű Pat-
rícius ír alakformája, jelentése: róma-
inak született nemes. Szent Patrik 
(387 körül – 460. március 17.) keresz-
tény térítő volt, akit leggyakrabban 
Írország védőszentjeként tisztelnek; 
halálának napját 1931-ben az írek 
nemzeti ünnepének nyilvánították.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Nagy lendülettel tevékenykedik, egyszer-
re több munkának akar a végére járni. Az 
Ön érdekében jobban teszi, ha most kis-
sé visszavesz a tempóból!

Rátermettségének köszönhetően képes 
véglegesíteni számos folyamatban lévő 
munkát. Mielőtt új teendőkbe kezdene, 
mérlegelje az eddigi helyzetét!

Kiváló érzékkel talál megoldásokat a vá-
ratlanul felbukkanó problémákra. Ne 
változtasson az elvein, és továbbra is lé-
nyegre törően cselekedjék!

Tartsa távol magát a negatív gondolatok-
tól! Tegyen eleget a munkahelyi követel-
ményeknek, ám ne hajtsa túl magát! Ma-
radjon mindig mértékletes!

Nemsokára pontot tehet azon ügyei végé-
re, amelyek rengeteg energiáját emész-
tették fel. Az elért sikerek erőt adnak 
majd Önnek a folytatáshoz.

Az elmúlt időszakban befektetett erőfe-
szítései meghozzák az eredményt, és a 
hosszú távú tervei révbe érnek. Új kihívá-
sokat egyelőre ne vállaljon!

Felhalmozódtak a feladatai. A bonyolult 
munkákat igyekezzék egy másik néző-
pontból megközelíteni, így könnyebben 
észreveszi a kivezető utat!

Bár mindent alaposan megtervezett, né-
hány váratlan esemény felborítja a na-
pirendjét. Bármilyen helyzet alakul ki, 
mindvégig legyen alkalmazkodó!

Ezúttal olyan lehetőség kerül az útjába, 
amellyel új irányba terelheti az elképze-
léseit. Hagyatkozzék a megérzéseire, és 
bátran kockáztasson!

Megpróbáltatásokra készülhet, viszont, 
ha magabiztos marad, gond nélkül meg-
oldhat mindent. A sikerek kulcsa ez alka-
lommal a részletekben rejlik.

Uralkodó bolygója arra inti, hogy kímélje 
magát fizikailag és szellemileg egyaránt. 
Kevesebb munkát vállaljon, szervezete 
ma nem bírja a terhelést!

Fordítsa figyelmét olyan kihívások felé, 
amelyeket eddig igyekezett távolról elke-
rülni. Ámde mindeközben ne veszítse el 
szeme elől kitűzött céljait!

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
0° / 1°

Kolozsvár
2° / 5°

Marosvásárhely
0° / 2°

Nagyvárad
4° / 6°

Sepsiszentgyörgy
0° / 1°

Szatmárnémeti
4° / 6°

Temesvár
3° / 9°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. március 
28-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

március
17/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A skót fia öt pennyt kér az apjától.

– Négyet kértél? Minek neked, három? 

Elég neked kettő. Nesze, itt van egy! ... 

(Poén a rejtvényben.)

Skótul csattan

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

5

4

9

6

4

1

9

2

8

1

4

3

4

3

7

5

2

7

5

7

6

1

6

9

7

4

2

4

8

3

Maszkfordulón

Még mielőtt bárki azon töprengene, mit is jelent a címbeli 
maszk forduló, vagy netán az én elmeállapotom megrokkanását 
vélné felfedezni, a mindenkori ínséges idők szerinti takarékos-
kodásra utalnék. Ajánlatos volna mindennel, de most a szóta-
karékoskodással példáznék. Nyelvünkben ugyanis nagyon gaz-
dagon jelen van a hétköznapitól a legszebb irodalmi stílusig a 
bőséges választékot lehetővé tevő szóösszetétel, feltéve, ha 
mértékkel élünk vele. Ez a mérték a helyesírási szabályok szerint 
minimum három szó, és nem több mint hat szótag, annál több 
összekötését írásban kötőjelezni kell. Innen ered ez a mai taka-
rékosságom, mivel a kötelező maszkviselés egyéves évforduló-
járól szeretnék megemlékezni. Mert megváltoztunk ez alatt az év 
alatt. Akaratlanul, sőt észrevétlenül. Pontosan nem is tudni, épp 
mikor. Olyasmik történnek, amik eddig sosem estek meg. Engem 
például, az utóbbi időkben, kezdenek nemcsak nem felismerni, 
de konkrétan összetéveszteni másokkal. Pedig az orromat sza-
badon hagyom lélegezni, s a termetemből sem vesztettem még 
egyetlen centit sem. Mindkét alkalommal mosolyogva köszönt 
rám egy hölgy, s mivel egyáltalán nem tűnt egyik sem ismerős-
nek, megkérdeztem, ismerjük-e egymást? Válaszuk nagyon ha-
sonlított, épp csak a bősz helyeslés után más-más néven nevez-
tek meg. Nem esett jól, de természetesen ez nem a világvége. 
József Attila fogalmazza meg az életben felmerülő két lehetősé-
get, azt írva: „születtem, elvegyültem és kiváltam”. Úgy látszik, 
itt az ideje az elvegyülést gyakorolnom. De történt még egy eset, 
amit ugyancsak a „maszk fordulóval” tudok magyarázni: egyik 
nap a buszmegállóban ücsörögve vártam a járművemre, ami-
kor leült mellém egy maszk nélküli körülbelül negyvenes, nő és 
abban a pillanatban mondani kezdte családi problémáit. Én is 
letoltam a maszkot, gondolván, hogy összetéveszt valakivel, de 
nem érdekelte az ismeretlenség, ő csak mondta a magáét. Szó 
került az édesanyjáról, a férjéről, sógornőkről, kollégákról, s csak 
mondta-mondta, nem várt választ. Szerencsére, mert már kezd-
tem félni, hogy nem szépen válaszolnék. Jött a busz, felszálltam, 
ő pedig mellém ült, a párhuzamos sorba, és beszélt tovább. El-
fordultam tőle, néztem ki az ablakon, de ez sem érdekelte. Aztán 
leszállt. Azóta nem láttam. Nem valami új szomszéd, remélem, 
mert még egy ilyen gyilkos szózuhatagot nem bírnék el szó nélkül!
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