
Az első kezdetleges mikroszkópot Hans Janssen, Zacharias Janssen és Hans 
Lippershey holland szemüvegkészítők alkották meg valamikor az 1590-es évek 
során; ez a készülék mindössze két nagyítólencséből állt. Több évszázadba 
telt, amíg a mikroszkóp tökéletesedett; kezdetben a lencsék minősége gyenge 
volt, ezért torzképet adtak, habár így is nagy segítségnek számított a növények, 
állatok és az ember szervezetének megismerésében. A legelső több tagból ál-
ló lencsék 1825-ben születtek meg; a különböző részeket kanadabalzsammal 
ragasztották össze, mely az üveghez nagyon hasonló optikai tulajdonságok-
kal rendelkezett. Carl Zeiss német optikai műszerész 1847-ben mutatta be kora 
leghatékonyabb mikroszkópját, az ő nevét fémjelző gyártmányok mindmáig lé-
teznek. Az elektronmikroszkóp Ernst Ruska német fizikus nevéhez fűződik, aki 
1931-ben üveglencsék helyett mágneseket, fény helyett pedig elektronsugara-
kat alkalmazott a képalkotáshoz. Jelenleg több mint húszfajta speciális mik-
roszkóp létezik, melyek különböző célokat szolgálnak. A mikroszkóp magyar 
elnevezése a görög mikron (kicsi) és a szkopein (nézni) szavakból jött létre.

KALENDÁRIUM

A mikroszkóp története

Március 29., hétfő
Az évből 88 nap telt el, hátravan 
még 277.
A csillagászat világnapja

Névnap: Auguszta
Egyéb névnapok: Augusztina, 
Baracs, Bercel, Bertold, Bertolda, 
Cirill, Gerle, Jónás, Kirill, Lestár

Katolikus naptár: Szent Bertold
Református naptár: Auguszta
Unitárius naptár: Bors, János
Evangélikus naptár: Auguszta
Zsidó naptár: Niszán hónap 
16. napja

Az Auguszta a latin gyökerű Au-
gustus férfi név női párja, jelenté-
se: fennkölt, magasztos. Önállósult 
alakváltozata: Augusztina. Az ókor 
idején számos római város mellék-
neve volt az Augusta, ezeket Au-
gustus (i. e. 27. –  i. sz. 14.), a Római 
Birodalom első császára, valamint 
az utódai alapították. Ilyen példá-
ul a svájci Bázel mellett található 
Augst, a mai Olaszország északi ré-
szén lévő Aosta, vagy a Bajorország 
tartományban fekvő Augsburg is. 
Auguszta nevet viseli Varga Csa-
ba sikeres gyurmafi lmsorozatának 
főszereplője is.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Képtelen beosztani az idejét, rosszul mé-
ri fel, hogy mennyi energiára lesz szüksé-
ge a munkálatai elvégzéséhez. Kérje mi-
előbb a kollégái segítségét!

Ma túlságosan feszült ahhoz, hogy kezel-
ni tudja a környezetében uralkodó viszá-
lyokat. Kerülje el azokat a szituációkat, 
ahol állást kellene foglalnia!

Szánjon több időt a személyes kapcsola-
taira! Vizsgálja meg a szorosabb kapcso-
latait, és döntse el, hogy melyekbe érde-
mes további energiát fektetni!

Szétszórtan viselkedik, a gondolatai ál-
landóan elkalandoznak. Kizárólag olyan 
teendőket vállaljon, amelyek nem igé-
nyelnek komoly erőfeszítést!

Munkahelyén előnyös lehetőségek nyíl-
nak meg Ön előtt. Adjon hangot a véle-
ményének még akkor is, ha nem min-
denki ért egyet az elképzeléseivel!

Határozottságának köszönhetően kivá-
lóan alakulnak a dolgai. A sikerek szár-
nyakat adnak Önnek, így a végére járhat 
a folyamatban lévő ügyeinek.

Tekintsen előre, és ne pazarolja az ide-
jét arra, hogy bűnbakokat keressen a ko-
rábban megélt kudarcaiért! Koncentrál-
jon a feladatok kivitelezésére!

Ezúttal olyan területen kell helytállnia, 
mely egyelőre ismeretlennek számít Ön-
nek. Lehetőleg ne kapkodjon, gondolja 
át alaposan minden lépését!

Kissé megingott az önbizalma. Próbáljon 
építkezni a tapasztalataiból, mert csak 
ekként lesz képes kikerülni abból a mély-
ségből, ahol most érzi magát.

Bárhogyan alakul a napja, vigye végig 
mindazt, amibe belekezdett, az adott 
szavát pedig tartsa be akkor is, ha menet 
közben lankad a lelkesedése!

Őrizze meg a higgadtságát még a kényes 
helyzetekben is. Ha magabiztos marad, 
és odafigyel a részletekre, minden hely-
zetből győztesen kerülhet ki.

Ha sikerekre vágyik, akkor hozza össz-
hangba a rövid távú igényeit a távlati 
tervei megvalósításával! Szükség esetén 
konzultáljon a munkatársaival!

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.

JÖVŐKÉP  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 9°

Kolozsvár
4° / 9°

Marosvásárhely
6° / 10°

Nagyvárad
7° / 12°

Sepsiszentgyörgy
2° / 9°

Szatmárnémeti
7° / 10°

Temesvár
8° / 14°

Szolgáltatás2021. március 29.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. április 
1 1-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

március
29/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Baleset történt. A rendőr magyarázza a 
sofőrnek:
– Hölgyem, ha nem működik az indexlám-
pa, akkor a kezével kell jeleznie.
– Hiszen jeleztem a bal kezemmel, hogy 
kanyarodom.
– Miért nem vette figyelembe, hogy a hölgy 
kanyarodik? – kérdi a rendőr a másik autó 
vezetőjét.
– Azt hittem, csak... A feleségem is mindig 
így csinálja. (Poén a rejtvényben.)

Kézzel jelzett

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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Szólovagok

Valahányszor belepillantok egy-egy parlamenti híradásba, min-
dig megsajnálom a bent ülőket: maguk elé meredve méláznak, 
ölbe tett kézzel, senki nem kérdez tőlük semmit, olyanok, mint 
egy rakás magára hagyott szerencsétlen. Jó, tudom, ott van az 
a sokat emlegetett fi zetésük, amelyhez nem is tudom, hány át-
lagemberi jövedelemmel lehet csak közeledni, meg a rengeteg 
többi juttatás, szállás- és utazási költségtérítések, nem beszél-
ve az alamizsnanagyságú étkezési lehetőségeikről a parlamenti 
kantinban. Hallottam több fővárosi illetékességű honatya, -anya 
ugyanúgy megkapja a bukaresti luxusszállóbeli lakhatási díjat, 
mint az ország másik végéből odaérkezők, holott előbbiek saját 
otthonukban hálnak, na de csak nem lehet a magukat legkivált-
ságosabbnak kikiáltók között egyenlőtlenséget szítani. És mégis 
milyen szomorú arccal üldögélnek a szép, nagy törvényhozási te-
remben! Ők azzal az eltökélt szándékkal jelentkeztek be a válasz-
tások előtt, hogy ha a szavazók elhiszik a szívükből jövő szavaikat, 
egész mandátumukon keresztül egyebet sem tesznek majd, csak 
munkálkodnak az emberek életének jobbá tételén. Az igaz, hogy 
van egy-két nagyobb szájú, aki folyton csak mondja a magáét, de 
nem ritkán olyan is, aki csak a négyéves ciklus elmúltával döbben 
rá hirtelen: anélkül szaladt el az idő, hogy ők is elmondhatták vol-
na, mit akarnak tenni. Arra gondoltam, ideje volna létesíteni egy 
kitüntető címet azok számára, kiknek négy éven át nem jutott szó. 
Ez aff éle hazai térdszalagrend volna, és talán legjobban a „szólo-
vag” megtisztelő cím illene rá. Eszem ágában sincs az ötletemért 
bármit is kérni, különösen nem szándékozom a kitüntetendők 
listájába kontárkodni! Maradok az ötletgazda szerény szintjén, 
hisz végső soron se ingem, se gatyám a parlament belső élete, 
szervezzék meg a díjazó és díjátadó bizottságokat, és örülje-
nek együtt a nagy eseménynek. Jó előre repes a lelkem, micsoda 
szóáradatok zúdulnak majd a széksorokra, milyen eddig nem 
hallott ígéreteket tesznek a leghamarabbi következő hónap-
tól induló jövőre nézve, hisz a türelem úgyis megtermi a maga 
rózsáját. A szólovagrendi kitüntetés csak a legeslegelső lépés, 
utána inthetik be a megvalósítandó tervek felvonuló hadát. És 
végre akkor mindenkinek örömtől ragyogó lesz a tekintete, hisz 
az első lépés után az ígéretek sora is elhangzott, a többi meg 
majd úgyis a következő ciklusba kerülők dolga lesz!
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