
Bár az elmúlt évszázadok során léteztek különféle meghajtású gépek, ame-
lyeket a használt vagy szennyezett levegő cseréjére alkalmaztak, a mai érte-
lemben vett ventilátorok kezdetleges formái csupán az ipari forradalom idején 
(18. század) születtek meg. A gőzmeghajtású ventiláló-készülékek megjelené-
se előtt az első korai szellőztető rendszert Christopher Wren angol építész al-
kotta meg az 1720-as évek elején egy gőzszivattyú segítségével, amelyet ké-
sőbb John T. Desaguliers brit mérnök fejlesztett tovább. A 19. század elején Jo-
hn Buddle dugattyús légszivattyúkat telepített az Észak-Angliai bányákba a 
gázfulladás megelőzésére; William Brunton feltaláló 1849-ben tökéletesítette 
ezeket a szellőzési rendszereket a 6 méter átmérőjű, gőzüzemű ventilátorával. 
1886-ban Schuyler S. Wheeler amerikai mérnök feltalálta az első villamose-
nergia-meghajtású ventilátort, amelyet később a Crocker & Curtis kezdett for-
galmazni, főleg ipari célokra. Az 1920-as évekre ezek a készülékek már kis mé-
retben is piacra kerültek. A II. világháború után egyre szélesebb kivitelbe gyár-
tották a ventilátorokat, majd megjelentek a mennyezetre szerelt verziók is.

KALENDÁRIUM

A ventilátor története

Június 28., hétfő
Az évből 179 nap telt el, hátravan 
még 186.

Névnapok: Irén, Levente
Egyéb névnapok: Erina, Gyula, Hek-
 tor, Iringó, Laura, Leó, Marcella, Petú-
nia, Szeréna, Tivadar

Katolikus naptár: Szent Iréneusz, 
Szent Irén, Szent Laura, Levente
Református naptár: Irén
Unitárius naptár: Leona, Leó
Evangélikus naptár: Levente, Irén
Zsidó naptár: Tammuz hónap 
18. napja

Az Irén görög gyökerű női név, je-
lentése: béke. Psota Irén (1929–
2016) kétszeres Kossuth-díjas szín-
művésznő volt, aki kezdetben Dávid 
Irén néven lépett fel. Minden szere-
pét egyedi módon ábrázolta; és több 
mint 80 fi lmben nyújtott felejthetet-
len alakítást. 2016-ban nevét viselő 
díjat alapítottak, amelyet a magyar 
színház szolgálatában nyújtott ma-
gas színvonalú és odaadó munkás-
ságért ítélnek oda a nyertesnek.
A Levente férfi név régi magyar sze-
mélynévből alakult, amely a lenni 
igét tartalmazza. A személynév mel-
lett még katonát is jelent.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Legyen mindenben alapos, azonban ne 
fogja vissza a kreativitását! Fontos lépé-
seket tehet a karrierjében, amennyiben 
megfogadja a társai tanácsát.

Egyáltalán nem ura a helyzetnek, és kisik-
lik a kezéből az irányító szerep. A meg-
szokott feladatokon túl, most néhány vá-
ratlan eseményre is számíthat.

Rendkívül mozgalmas napnak néz elébe. 
Sok tapasztalattal gazdagodhat, ameny-
nyiben félreteszi az előítéleteit, és nyitott 
lesz az újító módszerekre.

Igyekezzék feloszlatni az Önben tombo-
ló feszültséget, mert csak így lesz képes 
összpontosítani a feladataira! Fogadja el 
a felkínált támogatásokat!

Ne nyomja el magában a feszültséget, 
mielőbb tisztázza a kényes témákat. Ha 
már felszabadult a lelki terhektől, köny-
nyebben nézhet új kihívások után.

Hivatásbeli helyzetét ne vitassa meg 
olyan emberekkel, akikben nem bízik 
meg! Bizonyos személyek most könnye-
dén alááshatják az elképzeléseit.

Bár kicsúszik az irányítás a kezéből, de 
ez még nem ok arra, hogy feladja a cél-
jait. Vonuljon a háttérbe, és keressen új 
megoldásokat a problémákra!

Olyan teendőket keressen, amelyektől 
feltöltődhet mind szellemileg, mind fi-
zikailag! Vegyen vissza a tempóból, csu-
pán rutinmunkákkal foglalkozzék!

Fogadja nyitottan a nehézségeket, és el-
keseredés helyett megoldásokat keres-
sen! Sok tapasztalattal gazdagodhat, ha 
elfogadja mások tanácsát.

Tele van energiával, mégis nehezen keze-
li a kényes helyzeteket. Ha lehet, ne pa-
zarolja idejét mérgelődésre! Ésszerűen 
közelítse meg a kérdéseket!

Ne veszítse el a türelmét még akkor sem, 
ha állandó ellenállásba ütközik! Felada-
tait végezze a legegyszerűbb módon, és 
maradjon alkalmazkodó!

Olyan embereket sodor Ön elé a sors, 
akik segíthetik a további karrierjét. Le-
gyen nyitott, és hagyja, hogy az új isme-
retségek belépjenek az életébe!

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.

KÉSZÜLTSÉGBEN  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
19° / 24°

Kolozsvár
22° / 26°

Marosvásárhely
25° / 27°

Nagyvárad
25° / 29°

Sepsiszentgyörgy
20° / 25°

Szatmárnémeti
25° / 29°

Temesvár
27° / 31°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. július 
11-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

június
28/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Kovács hazaérkezik, és a körzeti orvost 
meg a feleségét ott találja a hálószo-
bában.
– Mi történik itt? – kérdi ordítva.
– Sajnos, uram, a kedves feleségénél 
tüdőcsúcshurutot állapítottam meg! – 
mondja az orvos.
– Igen? És maga miért meztelen?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Mi történik itt?

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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Az agyament
nem agyafúrt

Furcsa társaságot gyűjtött halomba a városfejlesztési osztályra 
az előző polgármester, aki fél éve immár az egész megye urának 
érzi magát, vagyis azt hiszi, nagyobb léptékben ötletelhet. Nem 
jártam utána az „urbanisták” származási helyének, hisz papírjaik 
alapján egész biztosan váradiak, csak amiket kitalálnak, és a vá-
rossal megpróbálnak elfogadtatni, azokon az agyament ötleteken 
látszik, hogy valójában semmi közük a jövőre 93o. évét betöltő 
városhoz. Az – egyelőre – még legutolsó kísérlet volt a város köz-
pontjában lévő híd közelében egy-kettőre összecsapott napozó. 
A Körös jobb partjának az a része szép, füves terület, de ezek sze-
rint a gyönyörű fákhoz hasonlóan a gyep is sérti a szemüket, és 
valószínűleg felébreszti bennük a gyerekkori falvaikban megélt 
vágyukat, miszerint csak egyszer szabadulhassanak be a beton-
világként elképzelt városba, mindent megtesznek a falujukra em-
lékeztető zöldellő növényzet kiirtásáért. Szóval a napozó „jogán” 
leterítettek valami gyékényből font napozó lehetőséget, és ennyi 
volt a „létesítmény”. Lehet, került még oda ez vagy az, de engem 
ez az egész annyira bosszantott, hogy amikor ott mentem el, 
igyekeztem másfelé nézni. Tény, hogy például öltözőkabinok biz-
tosan nem álltak a napozni vágyók rendelkezésére, úgyhogy már 
otthon fürdőruhát kellett volna a ruha alá felvenniük, és ott csak 
egyszerűen nekivetkezniük. De nem került rá sor, mert valaki(k), 
olyan(ok), aki(k) szabadon beszólt(ak) a városvezetőségnek, le-
fújták az egész napozási projektet. Egy-két napig még volt, aki 
emlegette a megszüntetett lehetőséget, és ötletként emleget-
ték, milyen jól jönne ez a Szilvásba, ahová sokan járnak nyáron 
fürödni. Én nem járok arra, de frászbukról tudom, a gyékény 
nem került ott sem kitételre. Ez a csírájában elfojtott kísérlet 
felidézte a néhány évvel ezelőtti tervet, miszerint Szentmár-
tont, a Félixfürdő „előszobáját” Nagyváradhoz kellene csatolni. 
Az elképzelést a nagyobb pénzbevételi lehetőség nemzette, de 
megszületni már nem tudott, mert az érdekében rendezett nép-
szavazáson, mi, szavazók elvetéltük az ötletet. És voltak még 
ilyen grandiózus elképzeléseik, például a Körös alatt átmenő 
gigaaluljáró, amihez hozzá sem foghattak, annyira nyilvánvaló-
an agyrémnek tűnt. Nem tudom, most mi következik, de talán 
belenyugszanak, hogy beton ide vagy oda, ám a város 93o éves
szellemiségét mégsem lehet egyetlen hessentéssel elzavarni.
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