
James Maxwell skót fizikus 1864-ben megállapította, hogy az elektromos 
áramlás mágneses teret kelt, valamint a mágneses tér elmozdításával elektro-
mos áram gerjeszthető. Erre alapozva Heinrich Hertz német fizikus kimutatta, 
hogy az elektromágneses eszközök mérhető rádióhullámokat generálhatnak. 
Hertz volt az első, aki rádióhullámokat tudott küldeni és fogadni. A rádió frek-
venciás rezgés mértékegységét is róla nevezték el; a Hz (Hertz) a másodper-
cenkénti rezgések számát jelenti. Ezt követően a mértékegységet számos 
más rezgésekre is kiterjesztették, így például a hanghullámok rezgésszámát 
ugyancsak Hertzben mérik. Manapság a rádióhullámok érvényesítése rend-
kívül széles körűvé vált. Leggyakoribb alkalmazásai: radar, műholdas kom-
munikáció, mobiltelefon, wifi, rádió- és tévéadás, GPS (globális helymeg-
határozó rendszer), mikrohullámú sütő stb. Emellett a rádiócsillagászatban 
és az orvostudományban (például rövidhullámú kezelés) is felhasználják. 
Definíció szerint rádióhullámnak nevezik azt az elektromágneses sugár-
zást, amelynek a frekvenciája 3 Hertznél nagyobb, és 300 Gigahertznél kisebb.

KALENDÁRIUM

A rádióhullám története

Április 19., hétfő
Az évből 109 nap telt el, hátravan 
még 256.

Névnap: Emma
Egyéb névnapok: Emmi, Ezékiel, 
Gilda, Leó, Leon, Lionel, Malvin, 
Malvina, Timon, Zseraldina

Katolikus naptár: Szent Emma, 
Malvin, Zseraldina
Református naptár: Emma
Unitárius naptár: Emma, Kocsárd
Evangélikus naptár: Emma
Zsidó naptár: Ijjár hónap 
7. napja

Az Emma női név Ermin germán 
isten nevéből származik, jelentése: 
nagyság. Sándor Emma (1863–
1958) magyar zeneszerző volt, aki 
a századforduló környékén kezdett 
zongorázni. 1903-tól zeneszerzést ta-
nult Bartók Bélánál, 1905-ben pedig 
Kodály Zoltánnál. Később a szerze-
ményeivel Londonban és Párizsban 
is pályázatot nyert. 1910-ben elvált a 
férjétől, majd a nála 19 évvel fi atalabb 
Kodály Zoltánnal kötött házasságot. 
Legismertebb alkotásai főként zon-
goraművek, emellett számos népdalt 
gyűjtött, egyes témáit Bartók, Dohná-
nyi és Kodály is feldolgozta.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Diktáljon mérsékelt tempót magának, ne 
siessen el semmit! Használja ki a rendel-
kezésére álló időt, és ellenőrizze le több-
ször a munkafolyamatokat!

Komoly gondok foglalkoztatják a mai na-
pon. Ha úgy érzi, kilátástalanok az el-
képzelései, akkor közelítse meg egy más 
szemszögből a problémákat!

Bármilyen döntésre készül, előtte ismer-
jen meg minden egyes körülményt, majd 
elemezze ki őket! A látszat mögött ugyan-
is akadályok rejtőzhetnek.

Rosszul méri fel a körülményeket, így 
könnyelmű döntéseket hoz. Legyen fi-
gyelmesebb, mert az elsietett lépésekkel 
többet árthat, mint használhat!

Ma sok türelemre lesz szüksége ahhoz, 
hogy túllépjen a zűrös állapotokon. Oly-
kor félreértik a szavait, így gyakran ma-
gyarázkodásra fog kényszerülni.

Környezetében komoly változások zaj-
lanak. Próbáljon alkalmazkodni a ki-
alakult szituációkhoz, de arra ügyeljen, 
hogy ne szegje meg az ígéreteit!

Szellemileg friss, ezért mindenre tud 
koncentrálni, képes kizárni a zavaró té-
nyezőket. Használja ki a helyzetet, járjon 
a végére a kényes ügyeknek!

Számos negatív hatás akadályozza a 
munkáját. Csak úgy javíthat ezen a hely-
zeten, ha megfogadja mások tanácsait, 
és mindent alaposan átgondol.

Fektesse a hangsúlyt a minőségre és a 
saját érdekeire! Elsősorban azokat a te-
endőket részesítse előnyben, ahol gyor-
san számíthat eredményekre!

Remekül haladnak a dolgai, minden te-
rületen megtalálja a számítását. Így ma-
rad energiája új tervek elindítására, és 
nézeteltérések elsimítására is.

Ezúttal merészségre lesz szüksége, hogy 
elkerülje a szakmai buktatókat. Marad-
jon körültekintő, hagyatkozzon a megér-
zéseire és a tapasztalataira!

Kezelje türelmesen a dolgokat! Ne en-
gedje, hogy felszínre törjön az Önben 
tomboló feszültség, mert úgy könnyen 
kicsúszhat az irányítás a kezéből!

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.

SZÖVEG NÉLKÜL  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
6° / 10°

Kolozsvár
7° / 10°

Marosvásárhely
7° / 12°

Nagyvárad
7° / 1 1°

Sepsiszentgyörgy
7° / 10°

Szatmárnémeti
8° / 12°

Temesvár
8° / 12°

Szolgáltatás2021. április 19.
hétfő8

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

április
19/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Csendes, sötét éjszaka a fiú és a lány 
egy parkban ülnek a padon. A fiú hosz-
szas fészkelődés után megkérdi:
– Megölelhetlek?
A lány hallgat. Végül a fiú már nem bírja, 
és türelmetlenül felkiált:
– Megnémultál?
– ... (Poén a rejtvényben.)

A parkban

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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Ingyencirkusz

Ha valaki nagyon vágyik egy közös(ségi) szórakozásra, de túl-
ságosan drágállja a belépőjegyet, amit egyébként sem árulnak, 
mivel a vírus jelképes barikádot emelt a kulturális események 
kibontakozni vágyó útjába, annak ajánlok szíves fi gyelmébe egy 
majdnem ingyenes „mulatságot”. Ne lepődjenek meg a „majd-
nem” pontosításon, mert egy buszjegyet csak kell venniük a pén-
zért vagy nyugdíjasként – legalábbis Váradon – ingyen kapott bér-
let nélkülieknek, de végeredményben valamit valamiért. Szóval 
kezdődhet a buli, már csupán a buszt kell megvárni. Nem diszk-
riminálnék egyetlen járatot sem, szerintem ilyen szempontból 
mindegy, melyikre szállnak. Már az utastérbe jutáskor láthatják, 
a sofőr mennyire összeforrt a mobiljával, csak mondja, mondja, 
szinte észre sem véve, hogy közben már el is indult. Ha nincs túl 
nagy forgalom, megemeli a hangerőt, hogy jobban hallja a be-
szélgetőpartnere. És mert közben az utasok is elhelyezkedtek, és 
már veszik elő a telefonjukat, a busz megtelik emberi hangokkal. 
Érdekes, ez a telefont előkapó refl ex elsősorban az idősebb nők-
nél indul be, ki tudja, milyen biológiai hatása van a buszozásnak, 
de tény, hogy a hallásuk gyengülésével arányosan egyre jobban 
kiabálnak. Ez már az ingyencirkusz, mégpedig a javából, hisz 
ismeretlen emberekről tudunk meg különb-különb dolgokat: 
házastársat, anyósokat, szomszédokat, barátokat beszélnek ki, 
nem törődve az olyan utasokkal, akik nem igénylik az ingyenes 
előadásokat. A pletykálkodás után következik a fénypont, ki-
nek-kinek a saját vagy a környezetében lévők betegségének az 
elemzése. Na, ekkor zúdulnak a poénok, ahogy a hozzá nem ér-
tők magyarázzák a bajaikat és a kapott orvosi vagy hasonlóan 
kontár ismerős adta gyógymódokat. Feltehetőleg bennem van a 
hiba, mert a két-három megállónál távolabbi úti célom esetében 
ilyenkor már a robbanás környékez, és a manapság olyan diva-
tos nosztalgia kerít hatalmába, mivel képes vagyok visszasírni 
a régi, jó rádiós utazást. Amikor a sofőrök bömböltették a mu-
latós curájt, én pedig azon morfondíroztam, vajon leszoknak-e 
majd erről valaha. Na most már nincs rádió, csak ez a telefonálós 
„kapcsolattartás”. Nem tudom, mi a helyzet a villamosokon, ta-
lán nincs ekkora zaj, de ha netán átnyergelnék a villamosra, s ott 
is ez az ingyencirkusz zajlana, akkor már igazán csak az apostolok 
lovára pattanhatnék fel, ha fájós lábaim eltűrnék ezt a döntést.
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