
Az ősi időkben a hangok erősítésére a szarvasmarha tülkét, valamint bizonyos 
tengeri kagylók és csigák kemény házát használták. Ezeknek a mintájára szület-
tek meg a kora újkorban (17. század során) a fémből/fából készült hallócsövek. 
Később megjelentek az akusztikus trónok/székek, amelyeket csupán a tehető-
sebb családok engedték meg maguknak. A hallócső használata a 19. század vé-
géig elterjedt maradt, elsősorban az időskori nagyothallás során. A találmány 
forradalmasítása Alexander Bell skót származású fizikus nevéhez fűződik, aki az 
1900-as évek elején kifejlesztette az első elektromos hallószerkezetet. 1906-ban 
a Német Akusztikai Társaság megalkotta a hordozható, szárazelemmel működő 
készüléket. Ezután újabb módszerekkel kísérleteztek, az 1920-as években első-
sorban a vákuumcsöves megoldás vált ismertté. Az évtizedek során az eszköz 
méretét tovább csökkentették. Idővel piacra kerültek a tranzisztoros verziók, az 
1980-as években pedig a hallójáratba beépíthető típusúak. A digitális hallóké-
szülékek a 20. század végén jelentek meg. Manapság ezen készülékek a legtöbb 
országban orvosi eszközöknek számítanak, és eszerint is szabályozzák őket.

KALENDÁRIUM

A hallókészülék eredete

Április 15., csütörtök
Az évből 105 nap telt el, hátravan 
még 260.

Névnapok: Anasztázia, Tas
Egyéb névnapok: Aldó, Cézár, 
Emese, Neszta, Nyeste, Oktávia

Katolikus naptár: Szent Anasztá-
zia, Szent Oktávia, Tas
Református naptár: Tas
Unitárius naptár: Emese
Evangélikus naptár: Anasztázia, 
Tas
Zsidó naptár: Ijjár hónap 
3. napja

Az Anasztázia az Anasztáz férfi név 
női párja, jelentése: a feltámadott. Ro-
kon nevek: Neszta, Nyeste, Nasztázia. 
Anasztaszija Jaroszlavna (magya-
rosan Rurik Anasztázia, 1023 körül – 
1096) kijevi hercegnő volt, aki I. And-
rás királlyal kötött házassága révén 
Magyarország királynéja lett.
A Tas török gyökerű férfi név, jelenté-
se: kő. Tas vezér a honfoglaló magya-
rok hét vezérének egyike volt, Árpád 
nagyfejedelem unokája, Lél (Lehel) 
vezér apja. Több magyar település is 
úgy tartja, hogy Tas törzse alapította, 
vagy utána nevezték el, ilyen például 
Tass, Sárvár és Nyírtass.

Seth Rogen
Az Emmy-díjra jelölt kanadai színész, 
producer, humorista Vancouver-
ben született 1982. április 15-én. 
Pályáját tizenévesen kezdte 
szülővárosában stand up 
komikusként, aztán 1999-
től Ken Millert alakította 
a Különcök és stréberek 
című szériában. Ezután 
szövegkönyvíróként és 
színészként közreműkö-
dött a Bejelentkezés nél-
kül című szitkomban. Fil-
mes karrierje A 40 éves szűz 
című komédiával indult 2005-
ben, majd ugyanebben az évben 
Emmy-díjra jelölték a Da Ali G Show 
című talkshow-széria egyik szövegkönyví-
rójaként. A következő években látható volt az Én, a nő és 
plusz egy fő (2006), Superbad (2007), Felkoppintva (2007), Ananász expressz (2008), 
Fanboys: Rajongók háborúja (2009), Fift i-fi ft i (2011), Szekatúra (2012), Itt a vége 
(2013), Rossz szomszédság (2014) és a 22 Jump Street: A túlkoros osztag (2014) című 

fi lmekben. 2015-től főleg televíziós produkciókban 
bukkan fel, valamint producerként tevékenykedik. 
Emellett számos animációs fi lm karaktereinek köl-
csönözte a hangját (Horton, Harmadik Shrek, Kung 
Fu Panda, Family Guy, Szörnyek az űrlények ellen). 
A People’s Choice Awards közönségdíjon 2015-ben 
a legjobb vígjátékszínész kategóriában jelölték. 
2011 óta Lauren Miller színésznő hitvese.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Zsúfolt programja miatt kissé behatárol-
tak a lehetőségei. Ennek ellenére marad-
jon éber, és ne határolódjon el az Ön kö-
rül zajló eseményektől!

Tele van tettvággyal, tombol Önben az 
energia. Lépjen a tettek mezejére, ural-
kodó bolygója mindenben támogatja! 
Akár több projektbe is belefoghat.

Nehéz választás elé kerül, a felelősség 
kényszere pedig nyomasztóan hat Önre. 
Hagyatkozzék a megérzéseire, mert más-
kor is bevált ez a módszer.

Agyafúrtságra, illetve szakmai tapaszta-
latokra lesz szüksége ahhoz, hogy átvé-
szelje a mai napot. Bármilyen helyzetbe 
kerül, őrizze meg a nyugalmát!

Ismeretlen utakra téved, ráadásul aka-
dályok gördülnek Ön elé. Úgy tűnik, csak 
kompromisszumokkal érheti el a céljait, 
ezért legyen együttműködő!

Túl sok mindennel foglalkozik egyszerre, 
így a munkájának szinte semmi látszatja 
nincs. Rendszerezze a teendőit, és figyel-
jen oda a részletekre!

Hivatásában bebizonyíthatja az alkal-
masságát, amennyiben céltudatos ma-
rad, és nem veszíti el az önbizalmát. Zár-
jon ki minden zavaró tényezőt!

Kissé zaklatott, emiatt ma szinte semmi 
sem alakul az elképzelései szerint. Tér-
képezze fel az Önben zajló folyamatokat, 
keresse meg a kivezető utat!

Belekezdhet az új tervébe, de legyen elő-
vigyázatos! Ha úgy érzi, az Önre váró ese-
mények messze sodorják a céltól, változ-
tasson az álláspontján!

Ma komoly terhektől szabadulhat meg, 
de ezek érdekében dolgoznia kell. Ha 
szabadjára engedi a képzelőerejét, ké-
pes lesz megtalálni a válaszokat.

Egy fontos feladat vár Önre, amely meg-
határozó lehet a további sorsát illetően. 
Vegye komolyan, mert ezzel akár az anya-
gi helyzete is javulhat!

Hivatásában maradjon türelmes, és 
hagyja kibontakozni az elképzeléseit! Le-
hetőleg csak akkor lépjen, amikor biztos, 
hogy a helyes utat választotta!

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.

ÚJ PÉNZNEM  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
1° / 4°

Kolozsvár
2° / 4°

Marosvásárhely
3° / 6°

Nagyvárad
4° / 5°

Sepsiszentgyörgy
2° / 3°

Szatmárnémeti
4° / 5°

Temesvár
4° / 7°

 » 2005-ben Em-
my-díjra jelölték a 
Da Ali G Show című 
talkshow-sorozat 
egyik szövegkönyv-
írójaként.
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A szőke nő kérdi a barátjától:
– Elakadtam a rejtvényben, tudnál segí-
teni? Öt betű, első betű N, utolsó betű Z, 
a meghatározása: a könnyű ellentéte.
– Nehéz – mondja a barát.
– Tudom – feleli a szőke. – Már órák óta 
gondolkozom rajta.

Két rendőr beszélget:
– Képzeld, tegnap a barátnőm egy cetlit 
hagyott a hűtőn, amin az állt: „Vége! Ez 
nem működik tovább! Hazaköltözöm!”
– Na, és megoldottad a problémát?
– Milyen problémát? A hűtőben műkö-
dött a világítás, a sör pedig hideg volt.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. április 
25-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Kishajók versenyeznek a tenger szélén. 
A versenybíró autójából a partról irányítja 
őket. Többször belekiabál a szócsőbe:
– A 9-es hajó húzódjon közelebb a parthoz... 
A 9-es hajó veszélyes vizekre tévedt... A 9-
es hajó jöjjön kinnebb...
Az egyik segédszervező figyelmezteti:
– De bíró úr, a versenyben csak 8 hajó van.
A bíró fürkészi a vizet, eltűnődik, majd be-
lekérdez a szócsőbe:
– ...? (Poén a rejtvényben.)

Verseny

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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