
A vízi erőművek elődjeinek a vízimalmokat, illetve a vízikerekeket tekintik, 

amelyek azonban a 18. századig csak kis teljesítményű energiatermelésre vol-

tak képesek, és csupán helyileg lehetett használni őket. A legelső kezdetleges 

vízi erőmű az 1810-es években jött létre Pjotr Frolov orosz mérnök tervei alap-

ján, aki az Altaj-vidéki ezüstkitermelő hely közelében lévő folyón egy 20 méter 

magas duzzasztógátat építtetett, a vizet pedig egy speciális aknán át vezette 

a vízikerekekre. Az elektromosság megjelenéséig (19. század eleje) a víz esé-

séből vagy folyásából nyert energia kizárólag mechanikai célokat szolgált (pl. 

gabonaőrlés, bányászat). A vízi erőművek nagy áttörése 1827-ben következett 

be, miután Benoît Fourneyron francia gépészmérnök létrehozta a vízturbinát. 

Találmányával később elektromos áramot fejlesztettek, így a vízből szárma-

zó energia nagyobb távolságokra is elszállíthatóvá vált. A 19. század második 

felében számos erőmű jelent meg világszerte. A mai vízi erőművek kialaku-

lásához Hell József Károly gépmester (vízoszlopgép nevű vízikerekével), vala -

mint Bánki Donát feltaláló (keresztáramú, Bánki-turbinájával) is hozzájárult.

KALENDÁRIUM

A vízi erőművek története

Március 22., hétfő
Az évből 82 nap telt el, hátravan 
még 283.

Névnapok: Beáta, Izolda
Egyéb névnapok: Csilla, Csillag, Ka-
talin, Katarina, Katerina, Lea, Lídia, 
Oktávián, Vazul, Viola

Katolikus naptár: Szent Beáta, Svéd 
Szent Katalin, Izolda
Református naptár: Izolda
Unitárius naptár: Beáta, Izolda
Evangélikus naptár: Beáta, Izolda
Zsidó naptár: Niszán hónap 
9. napja

A víz világnapja 1992 óta (az ENSZ 
közgyűlésének kezdeményezésére).
A Beáta a latin származású Beatus 
férfi név női párja, jelentése: boldog. 
Rokon neve: Beatrix, önállósult alak-
formái: Bea, Betti.
Az Izolda germán eredetű női név, 
elemeinek jelentése: vas fölött is ural-
kodó. A legismertebb Izolda a Trisz -
tán-mondakörben szereplő ír király-
lány, aki szerelmes lesz a király küldöt-
tébe, Trisztánba. A halálban egyesülő 
szerelmesek története Richard Wag-
ner német zeneszerzőt is megihlet -
te, aki 1865-ben nagy hatású zenedrá-
mát írt róluk.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Olyan kihívásokkal kell szembenéznie, 

amelyekhez nem érzi felkészültnek ma-

gát. Tevékenykedjen a háttérből, a fon-

tos döntéseket pedig napolja el!

Rendkívül éber szellemileg, így pontosan 

fel tudja mérni a kockázatokat. Főként a 

csapatmunkát és a szervezési művelete-

ket részesítse előnyben!

Megterhelő napnak néz elébe, ezért ne 

foglalkozzék olyan problémákkal, ame-

lyek megoldása pontosságot igényel! 

Koncentráljon a rutinmunkákra!

A munkahelyén túlbonyolítja a dolgokat. 

A helyes megoldások érdekében jobban 

tenné, ha most kizárólag a tényekre, il-

letve az észérvekre hallgatna.

Használjon fel minden lehetőséget arra, 

hogy megkönnyítse a teendőit. Ha segít-

séget kínálnak, fogadja el, és ne keres-

sen hátsó szándékot e mögött!

Igyekezzék önállósítani magát, ugyanis 

most olyan feladatok várnak Önre, ame-

lyeket egyedül kell elvégeznie. Használja 

ki a szakmai tapasztalatait!

Kissé megingott a belső egyensúlya, emi-

att kiszámíthatatlanul viselkedik. Csu-

pán olyan feladatokat vállaljon, amelye-

ket egyedül is meg tud oldani!

Legyen nyitott a környezetében lévőkkel! 

Tevékenységei révén most olyan embe-

rekkel ismerkedhet össze, akikben ké-

sőbb segítő partnerekre lel.

Ossza meg elképzeléseit a bizalmasabb 

társaival! Amennyiben nyitott az újításra, 

valamint a változásra, akár új, önzetlen 

szövetségesekre is lelhet.

Folyamodjék a bevált munkamódszerek-

hez, mert csak ekként lesz képes haladni 

a teendőivel! Ha sorsdöntő lépésre kény-

szerül, kérjen tanácsot!

Ma hajlamos elhamarkodottan csele-

kedni, valamint elmerülni a problémák 

tengerében. Rendszerezze a teendőit, és 

állítson fel fontossági sorrendet!

Bár pragmatikusan indul a mai napja, 

később váratlan fordulatokat tartogat 

Önnek a sors. Bármilyen helyzet alakul 

ki, maradjon végig alkalmazkodó!

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.

A KONTRASZT TÖRTÉNETE  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–2° / 1°

Kolozsvár
2° / 6°

Marosvásárhely
2° / 4°

Nagyvárad
2° / 4°

Sepsiszentgyörgy
0° / 2°

Szatmárnémeti
2° / 6°

Temesvár
2° / 6°

Szolgáltatás2021. március 22.
hétfő8

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

március
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NYERŐSZELVÉNY 
Név: Tel.:

Cím:

Egy férfi beállít a temetkezési vállalathoz:

– Kérem, meghalt az anyósom. Tudna 

valamilyen szertartást javasolni?

– Nos, van egy igen szép szertartásunk 

aranyozott kandeláberekkel, énekkarral 

mindössze 100 000 forintért.

– Nézze , uram – mondja a férfi –, mond-

ja rögtön a legolcsóbbat, és számítsa le 

belőle, hogy a ...  (Poén a rejtvényben.)

Javaslat

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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Ha törik, ha szakad,
a packázás marad

A hivatal packázása nem új keletű jelenség: nemzetiségtől és 
társadalmi rendszertől független, úgy mondhatnám, talán ez 
az egyik legfontosabb hagyomány, amit mindenképpen tovább 
akarnak vinni az újabbnál újabb hivatalnoki nemzedékek. Mert-
hogy az ügyfél megalázása, sőt megfélemlítése nagyjából mindig 
bejön, s csak ritkán fordul elő olyan eset, amikor visszaválaszol 
az ügyintézésben magát akadályoztatva érző kliens. Olyankor 
meghunyászkodnak, talán félnek a panaszkönyvtől (ha még egy-
általán létezik ez a hajdanán nagyon népszerű „intézmény”) , 
vagy a bejelentéstől a főnöknél. A magam részéről már évekkel 
ezelőtt kitaláltam azt az „ellenmondatot”, ami azóta is mindig 
bejön, s amiről már tettem említést nem egyszer: nyugodtan, 
de soha nem suttogva mondom, miszerint „én fi zetni jöttem, 
és így beszélnek, mi történne, ha kérni jöttem volna valamit?!” 
Érdemes kipróbálni, mert nagyon hatásos, mindig elcsendesed-
nek, legalábbis addig, amíg megemésztik a mondatomat. Aztán 
visszanyerik a hangerőt, de akkor már csak a következő ügyfélre 
szállhatnak rá, mert én leléptem. Nemrég a vízszámla kifi zetése-
kor adtam elő a leszerelő hatású logómat, ugyanis az előtérben 
cerberuszként állt egy hölgyemény, szavakkal nem fárasztva ma-
gát csak a jobb csuklóm felé bökött, megnézte a lázam, s aztán 
rám förmedt, hogy az orromat is maszkoljam el. Mondtam neki, 
hogy majd ha már nem akarok lélegezni, és beléptem a terembe. 
Faltól falig öt kasszafülke, de aznap csak egyetlenegy, a középső 
volt nyitva. Ültek emberek oldalt, a székeken is, de álltak is, be-
tartva a távolságot. A fi zetés nem ment villámgyorsan, mert épp 
egy olyan valaki állt az ablak előtt, aki többeknek fi zetett a család-
jából. Álldogáltunk, de bejött a cerberusz, egyenesen hozzám, s 
mint ahogy a rakoncátlan gyerekekkel szokott a tanító néni be-
szélni, felszólított, hogy ne foglaljam a helyet a teremben, üljek 
le. Mondtam, hogy hamarosan úgyis sorra kerülök, jól állok itt. 
Igen, de a vezetőség – kezdte volna, csakhogy szavába vágtam, 
mondván: a vezetőségnek arra legyen gondja, hogy az öt fülké-
ből ne csak egy működjék. Tudom, hogy „emberek vagyunk”, de 
én is az vagyok, ráadásul pénzt hoztam, nem kérek érte semmit, 
csak egy számlát. De a pénztárosnő máris intett, kifi zettem, ki-
menet pedig a cerberusz alázatosan, kedveskedve kívánt nagyon 
szép napot. Ám tőlem már csak egy mord „viszontlátásra” tellett.
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