
A súlymértékek megjelenésével párhuzamosan az ókorban bevezették a 
hossz mértékeket. A hosszegység kiválasztásánál a célszerűség azt követel-
te, hogy a megválasztás a kéznél levő tárgyak alapján történjék. Ennek a nyo-
ma ma is látható: például az angolszász országokban még mindig használa-
tos a hüvelyk vagy a láb. A babilóniai rif hossza közel. 995 mm volt, az egyip-
tomi pedig 527 mm. A babilóniai számrendszer akkoriban a hatosra alapult, 
az egyiptomi a tizenkettesre; a zsidók rendszere a kettőt kombinálta. A római 
hódítások idején Európában elterjesztették a Római Birodalomban alkalma-
zott mértékegységeket, amelyek jó része, esetleg más néven, fennmaradt az 
ókor alatt. A középkorban próbálták egységesíteni a mértékeket, viszont ezek 
a szándékok csupán térben, illetve időben szűken behatároltan éreztették ha-
tásukat. A középkori Európa hosszegysége a rőf és a nagy rőf volt. A hosszú-
ság mérésére szolgáló mértékek egységesítésére az első kísérletet a francia 
nemzetgyűlésnek 1791-ben hozott határozata tette, amellyel az akkori tudó-
sokból alakult mértékbizottság által javasolt métert hosszegységül elfogadta.

KALENDÁRIUM

A hosszmértékek története

Július 8., csütörtök
Az évből 189 nap telt el, hátravan 
még 176.

Névnapok: Ellák, Teréz
Egyéb névnapok: Aladár, Arnold, 
Csatád, Edgár, Erzsébet, Eszter, Eu-
gén, Izabella, Jenő, Kilián, Zsóka

Katolikus naptár: Szent Edgár, 
Ellák
Református naptár: Teréz
Unitárius naptár: Teréz
Evangélikus naptár: Ellák, Teréz
Zsidó naptár: Tammuz hónap 
28. napja

Az Ellák férfi név egyes források 
szerint török eredetű, de a legvaló-
színűbb, hogy Attila hun király fi a 
(Ilek) nevének félreolvasásából kelet-
kezett. Apja legidősebb fi a, Buda ha-
lála után őt kívánta örökösévé tenni, 
megtette az akatírok királyának, apja 
halála után viszont, mint a népván-
dorlás korának legtöbb birodalma, 
Attiláé is felbomlott, a felkelt gótok és 
gepidák megverték Ellák seregét.
A Teréz görög származású női név, 
jelentése bizonytalan, egyes állítások 
szerint: forróság, viszont lehet vadász-
nő vagy Therasia szigetéről származó 
nő is. Rokon nevek: Terézia, Terka.

Milo Ventimiglia
Az Emmy-díjra jelölt amerikai színész 
a kaliforniai Anaheimben született 
1977. július 8-án. Anyai ágon ír, 
skót, francia, olasz és csero-
ki indián, apai ágon pedig 
szicíliai felmenőkkel ren-
delkezik. A tanulmánya -
it a kaliforniai Orange
Countyban kezdte, ké-
sőbb elnyert egy ösz-
töndíjat, mely által be-
került a San Franciscó-i 
Színházi Konzervatórium 
nyári programjába. Ekko-
riban bukkant fel először 
képernyőn a Kaliforniába jöt-
tem és Sabrina című sorozatok-
ban. A színészképző elvégzése után a 
Dél-Kaliforniai Egyetemre került, majd a Kali-
forniai Egyetemre. A 90-es évek végén számos tévészériában alakított mellékka-
raktereket, 2000-től pedig állandó szereplője lett a Nemek harca című szitkomnak. 
A következő években látható volt többek között a Szívek szállodája, Rozsomák, Mob 

City, Suttogók, Gotham, illetve a Hősök című tévés 
produkciókban. Karrierje a Rólunk szól című soro-
zattal ért a csúcsra, melynek főszereplőjeként három 
Emmy-jelölést kapott. Emellett a People’s Choice 
Awards közönségdíjon kétszer jelölték a legjobb 
férfi  főszereplő kategóriában. Mozivásznon a Rocky 
Balboa (2006) című drámában a címszereplő fi át ala-
kította, de emlékezetest alakított még a Party gimi, 
A szállítmány (2009), Nagyfi úk 2 (2013), Grace: Mo-
naco csillaga (2014) című fi lmekben is.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kizárólag Öntől függ, hogyan vészeli át a 
nap kihívásait. Ha nem őrzi meg a hideg-
vérét, és kapkodva ítélkezik, holtpontra 
kerülhet néhány ügye.

Meglepetésekre készülhet, ami azzal is 
jár, hogy néhány tervét kénytelen lesz fél-
retenni. A helyes döntések meghozatalá-
hoz most rögtönöznie kell.

Bár a szakmájában komoly tapasztalat-
tal rendelkezik, mégis rendszeresen aka-
dályokba ütközik. Vesse be minden tudá-
sát, de maradjon megfontolt!

Kissé magasra tette a mércét saját magá-
val szemben, ezért jobban tenné, ha visz-
szavenne a tempóból, és rendszerezné a 
betervezett munkálatait.

Hivatásában őrizze meg eddigi pozitív 
hozzáállását! A lényeges ügyekben ne a 
társaitól várja a megoldást, hanem mer-
jen egyedül döntéseket hozni!

Hiába tervezi meg alaposan a teendőit, 
az irányítás most kicsúszik a kezei közül. 
Tegye félre a büszkeségét, és csupán a 
háttérből tevékenykedjen!

A sietség ezúttal nem vezet eredmény-
hez, ezért őrizze meg a nyugalmát, és le-
gyen megfontolt a tevékenységei során! 
Figyeljen oda a részletekre is!

Rengeteg az intéznivalója, most több 
irányba kell koncentrálnia. Legyen tü-
relmes, mert hamarosan rendeződnek a 
dolgai az élet minden területén!

Úgy tűnik, az Önben felgyülemlett feszült-
ség végre oldódni látszik. Ezúttal olyan le-
hetőségek nyílnak meg Ön előtt, melyek 
új pályára állítják az életét.

Bonyolult napnak néz elébe, egymásu-
tán adódnak a váratlan szituációk. Hasz-
nálja fel a szakmai adottságait, és min-
dig hallgasson az intuíciójára!

Növelje munkája hatékonyságát, és dol-
gozzék ki új módszereket! Csakis a tenni-
valóira összpontosítson, és ne kevered-
jék bele mások magánügyeibe!

Több határidős munka vár Önre, ezért 
cselekedjék észszerűen. Ha lehet, ne  
változtasson a módszerein, hacsak a kö-
rülmények nem kényszerítik rá!

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 LEGJOBB VARIÁNS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
20° / 24°

Kolozsvár
23° / 28°

Marosvásárhely
24° / 28°

Nagyvárad
27° / 33°

Sepsiszentgyörgy
22° / 26°

Szatmárnémeti
26° / 30°

Temesvár
31° / 35°

 » A Rólunk szól 
című drámasoro-
zatban nyújtott 
teljestményéért 
háromszor (2017, 
2018, 2019) jelöl-
ték Emmy-díjra.

Szolgáltatás2021. július 8.
csütörtök10

A rendőr leállít egy autót, és azt mondja:
– Uram, ugye nem akarja erre a roncsra 
azt mondani, hogy autó?
– Nem, semmiképp! Tudja, biztos úr, 
akkor jogosítványra is szükségem lenne.

Az igényes vendég dühösen üvölti:
– Felháborító! Micsoda vendéglő ez? 
Pincér, hozza ide a panaszkönyvet!
– Igenis, uram. Máris hozom. Hánya-
dik kötetet parancsolja?

VICC

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

július
8/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Szabó bemegy a krematóriumba, és ér-
deklődik, hogy miként működnek ott a 
dolgok. Elmondják neki, hogy az embere-
ket a kemencékbe teszik, és ott égetik el.
– De miért érdeklődik? Tán van Önnek va-
lakije... aki...?
– Nos, az anyósomat szeretném elégettetni.
– Lehetséges... Menjen, és szállítassa ide.
Szabó csodálkozva kérdi:
– Miért kéne ideszállíttatni? ... (Poén a 
rejtvényben.)

Érdeklődés

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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