
Fennmaradt bizonyítékok arra utalnak, hogy a hűtés iránti igény már az idő-
számításunk előtti 2500 körül létezett Egyiptomban, ahol rendszeresen fel-
használták a párolgás hűtőhatását. Az ókori rómaiak vízvezetékben keringtet-
ték a vizet, amellyel a házak falait tudták hűteni, azonban ez a luxus csupán 
a gazdagok kiváltsága volt. A modernkor légkondicionálása 1820-ban kez-
dődött, amikor brit tudósok, illetve Michael Faraday feltaláló bebizonyította, 
hogy a sűrített és cseppfolyósított ammónia hűteni képes, amikor a csepp-
folyósított ammóniát párologni hagyják. John Gorrie floridai fizikus 1842-ben 
forradalmi találmánnyal állt elő, amikor jeget állított elő egy kompresszoros 
technológiával. A klímaberendezéseket az áraik és méreteik miatt kezdetben 
főleg ipari célra gyártották. 1902-ben az amerikai Willis H. Carrier feltalálta az 
első elektromos klímakészüléket, mely eleinte mérgező és tűzveszélyes gá-
zokkal működtek. 1928-ban a szintén amerikai Thomas Midgley Jr. megalkot-
ta a robbanásmentes és nem mérgező freon nevű gázt, amely forradalmasí-
totta a kompresszoros hűtőberendezések és klímakészülékek elterjedését.

KALENDÁRIUM

A légkondicionálás története

Július 13., kedd
Az évből 194 nap telt el, hátravan 
még 171.

Névnap: Jenő
Egyéb névnapok: Erneszt, Ernő, 
Henrietta, Henrik, Jakab, Jákob, Pet-
ronella, Sarolta, Sára, Szilvánusz

Katolikus naptár: Szent Jenő, 
Szent Henrik, Szent Petronella
Református naptár: Jenő
Unitárius naptár: Jenő
Evangélikus naptár: Jenő
Zsidó naptár: Áv hónap 
4. napja

A Jenő férfi név az egyik magyar hon-
foglaló törzs nevéből ered, jelentése: 
bizalmas tanácsadó. A 19. században 
a nevet tévesen az Eugén névvel azo-
nosították. Rejtő Jenő (1905–1943) 
zsidó származású magyar író volt, aki 
pályáját színpadi szerzőként kezdte, 
aztán novellák és ponyvaregények 
írásával folytatta. Kezdetben Gibson 
Lavery álnéven írta regényeit, majd 
a Nova Kiadó hatására felvette a P. 
Howard írói nevet. Az 1930-as évek-
ben a magyar szórakoztató irodalom 
egyik legnépszerűbb képviselőjévé 
vált. Életművét mára már az irodal-
mi körök is nagyra értékelik.

Rachel Weisz
Az Oscar-díjas brit színésznő 1970-ben 
született Londonban George Weisz 
magyar feltaláló és Edith Teich 
osztrák származású tanárnő 
lányaként. A tanulmányait 
a Cambridge-i Egyetemen 
végezte. A kitörési lehe-
tőséget számára a walesi 
Sean Mathias által ren-
dezett, Mindkettőt sze-
retem (1995) című Noel 
Coward-színdarab jelen-
tette. Kisebb tévés szerepek 
után az első nagyfi lmvász-
nas alakítását a Láncreakció 
(1996) című drámában kapta. 
Ezután több brit játékfi lmben is 
játszott, 1999-ben pedig szerepet kapott 
Szabó István A napfény íze című munkájában. 
A nemzetközi fi gyelmet A múmia (1999) című kalandfi lm hozta meg neki Brendan 
Fraser oldalán. Később olyan alkotásokban tűnt fel, mint például A múmia vissza-
tér (2001), Constantine, a démonvadász (2004) és Az elszánt diplomata (2005), 
utóbbiért Oscar-, Aranyglóbusz, illetve BAFTA-díjat kapott. 2006-ban A forrás című 
drámában főszerepet játszott, amelyért a Cannes-i Fesztiválon Arany Pál ma díjra 

jelölték. 2013-ban az Örvény című drámában nyúj-
tott teljesítményéért ismét Aranyglóbusz jelölést 
kapott, 2018-ban pedig A kedvenc című életrajzi 
dráma újabb BAFTA-, Golden Globe- és Oscar-jelö-
lést hozott számára. A fontosabb fi lmjei közé sorol-
ható még az Ellenség a kapuknál (2001), Faragjunk 
férfi t! (2003), Nyolcadik oldal (2011), Fény az óceán 
felett (2016) és Unokatestvérem, Rachel (2017). 2001 
és 2010 között Darren Aronofsky rendező felesége 
volt, akitől két gyermeke született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Több remek gondolat fogalmazódik meg 
Önben. Ezúttal olyan ötletekkel áll elő, 
amelyek nemcsak az Ön érdekeit szol-
gálják. Lépjen a tettek mezejére!

Ahhoz, hogy sikeresen túllépjen a bukta-
tókon, rendet kell teremtenie a gondola-
taiban. Míg nem talál önmagára, képte-
len teljesíteni a teendőket.

Minden erőfeszítése ellenére az elképze-
lései holtpontra kerültek. Közelítse meg 
más szemszögből a céljait, és ha szüksé-
ges, módosítson rajtuk!

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően 
most szinte minden betervezett teendő-
nek a végére tud járni. Maradjon kitartó, 
őrizze meg az önbizalmát!

Kissé felhalmozódtak a kötelezettségei. 
Haladjon céltudatosan, és hozza ki ma-
gából a lehető legtöbbet! Ne törődjön az 
esetleges zavaró tényezőkkel!

Komoly kihívás előtt áll, egy megold-
hatatlannak látszó problémával találja 
szembe magát. Őrizze meg a nyugalmát, 
tervezze meg okosan a lépéseit!

Véglegesítésre váró teendők kerülnek ma 
napirendre. Igyekezzék időt nyerni, és 
mérlegelje a következményeket, mielőtt 
még döntéseket hozna!

Mozgalmas napra készülhet, többek közt 
fontos döntések meghozatalára kénysze-
rül. Bármilyen elhatározásra jut, előtte 
konzultáljon a kollégáival!

Új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, 
amelyeket kihasználva előreléphet a kar-
rierjében. Cselekedjék mindvégig ész-
szerűen, ne kapkodjon el semmit!

Maradjon megfontolt, mert a könnyel-
műsége negatív következményekkel jár-
hat! Kerülje el az olyan szituációkat, ahol 
véleményt kell nyilvánítania!

Számos teher alól szabadul fel, így bát-
ran előtérbe helyezheti az érdekeit. Vág-
jon bele új célkitűzésekbe, vagy enged-
jen magának egy kis pihenőt!

Nagy felelősséggel járó munkával bízzák 
meg. Maradjon kitartó, ne hagyja, hogy 
elrettentsék a kezdetben nehezen meg-
valósíthatónak tűnő munkák!

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.

ÉLETUNTAK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
22° / 27°

Kolozsvár
27° / 31°

Marosvásárhely
25° / 30°

Nagyvárad
29° / 33°

Sepsiszentgyörgy
23° / 29°

Szatmárnémeti
27° / 31°

Temesvár
30° / 35°

 » Az elszánt diplo-
mata című romanti-
kus drámában nyúj-
tott teljesítményé-
ért Arany glóbusz, 
BAFTA- és Oscar-díj-
jal jutalmazták.

Szolgáltatás2021. július 13.
kedd10

A június 28. – július 1. között megjelent rejtvények megfejtései: június 28., hét-
fő: Ez orvosi titok; június 29., kedd: Még hogy maga tévedt el; június 30., szerda: 
…a papot ütöttem el; július 1., csütörtök: …mindketten elveszítsük az állásunkat?

MEGFEJTÉSEK

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

július
13/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két idegen férfi egy kávéházi asztalnál 
egymás mellé kerül, és diskurálni kezd. 
Így szól az egyik:
– Nekem az esküvőnk előtt semmiféle 
intim kapcsolatom nem volt a felesé-
gemmel. És magának?
– Hm. Sejtelmem sincs. Szabadna tud-
nom ... (Poén a rejtvényben.)

Nem tudja

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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