
Az első hőmérőt Galileo Galilei olasz fizikus készítette 1592-ben. Ebben a ter-
moszkópnak nevezett gázos hőmérőben a levegő tágulása, valamint össze-
húzódása egy vízoszlopot mozgatott, a légnyomás változása azonban olykor 
pontatlanságot keltett. 1695-ben Guillaume Amontons francia tudós tovább-
fejlesztette ezt a hőmérőt, higany alkalmazásával egy zárt oszlopban. Olaf 
Rømer dán asztrofizikus 1701-ben feltalálta az alkoholos hőmérőt, és kialakí-
tott egy hőmérsékleti skálát, ahol a víz forráspontja 60 foknak, a jég/só keve-
rék pedig 0 foknak számított. A német Gabriel Daniel Fahrenheit 1706-ban egy 
olyan alkohollal töltött üveghőmérőt alkotott, amellyel viszonylag pontosan 
lehetett hőfokokat mérni. A tízes rendszerű Celsius-skálát Anders Celsius svéd 
csillagász javaslatára vezették be 1742-ben. Celsius eredeti hőmérsékleti ská-
láján, amelynek alappontjait a jég olvadásának és a víz forrásának hőfokára 
alapozta, először 100 fok jelölte a jég olvadáspontját és 0 fok a víz forráspont-
ját. Halála után tanítványa javaslatára fordították meg úgy, ahogy ma is hasz-
náljuk. Világszerte a Celsius- és a Fahrenheit-hőmérőtípus a legelterjedtebb.
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Az évből 196 nap telt el, hátravan 
még 169.
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Unitárius naptár: Henrik, Ond
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A Henrik férfi név a német gyökerű 
Heinrich névből ered, elemeinek je-
lentése: körülkerített birtokon uralko-
dó. Női formája: Henrietta. I. Henrik 
(876–936) német király volt, akinek a 
nevéhez fűződik a kalandozó magyar 
csapatok megverése. Őt tekintik a né-
met nemzeti királyság alapítójának.
A Roland férfi név a germán Hruod-
nandból jött létre, jelentése: vakme-
rő hős. Roland Garros (1888–1918) 
francia pilóta, illetve hadnagy volt, aki 
elsőként repülte át a Földközi-tengert 
1913-ban. Az ő emlékére nevezték 
el a párizsi salakpályás Grand Slam- 
teniszbajnokságot.

Kiefer Sutherland
Az Aranyglóbusz és Emmy-díjas brit 
születésű kanadai színész London-
ban jött világra 1966. december 
21-én Donald Sutherland és 
Shirley Douglas kanadai 
színészházaspár lánya-
ként. A családjával egy 
kis ideig Kaliforniában 
élt, aztán a szülei vá-
lása után (1975-ben) az 
anyjával és ikertestvé-
rével (az azóta televízi-
ós produkciós vezető), 
Rachellel Torontóba köl-
töztek. Tizenhét évesen sze-
repelt legelőször fi lmvásznon 
(apja oldalán) a Gengszterpapa 
című vígjátékban.  Egy évvel később fő-
szerepet játszott A következő áldozat című 
drámában, az alakítását számos pozitívkritikával illették. Legnagyobb sikerét a 2001 
és 2010 közt forgatott 24 című akciófi lm-sorozat főszereplőjeként aratta, amelyért 
hatszor jelölték Aranyglóbusz díjra (melyből egyet elnyert) és két Emmy-díjjal jutal-

mazták. Eddig több mint 100 produkcióban volt je-
len (legtöbbjük televíziós alkotás volt). A fontosabb 
fi lmjei közé sorolható még a Bukott angyalok (1993), 
Lóhalálában (2002), A fülke (2002), Tükrök (2008), 
Melankólia (2011), Érintés (2012) és Pompeji (2014). 
1987 és 1990 közt Camelia Kath színésznő hitvese 
volt, 1996-tól 2004-ig pedig Kelly Winn házastársa, 
előbbitől 1988-ban lánya született. 1990-ben elje-
gyezte Julia Robertset, aki az esküvő előtt elhagyta 
őt. 2014 óta Cindy Vela színésznő-modell élettársa.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Amennyiben nyitott az újdonságok befo-
gadására, kellemes fordulatokban lesz 
része. Uralkodó bolygója most minden 
tevékenységében segíti Önt.

Munkahelyén mélypontra csúszik. Csak 
úgy lesz képes átlendülni ezen, ha kizár 
minden zavaró tényezőt, és kizárólag a 
kötelezettségeire koncentrál!

Ne engedje, hogy különböző külső fe-
szültségek megakadályozzák a józan 
döntésben vagy kommunikációban! Őriz-
ze meg mindvégig a nyugodtságát!

Olyan dolgokat helyezzem előtérbe, ame-
lyeket bármikor, következmények nélkül 
félbeszakíthat, amikor már nem érez ma-
gában elegendő lendületet!

Váratlan események befolyásolják a nap-
ját, ezért állítson össze rugalmas napi-
rendet, hogy könnyebben tudjon majd 
alkalmazkodni a helyzetekhez!

Nehezen hajlik kompromisszumokra, 
emiatt előnytelen helyzetbe kerülhet. Ta-
lálja meg a középutat, csakis így számít-
hat a munkatársai támogatására!

Kerülje el a kockázattal járó eljárásokat! 
Szakmai téren ne hozzon elsietett dönté-
seket, kizárólag olyan feladatokat vállal-
jon, amelyeket el tud végezni!

Bár sok teendőt tervezett be mára, most 
csak azokkal foglalkozzon, melyek köny-
nyen megvalósíthatóak! A fontosabb 
döntéseit halassza el máskorra!

Lehetőleg ne szorítsa háttérbe a saját ér-
dekeit csupán azért, hogy a társai kedvé-
ben járjon! Szervezze újra a napját, és fi-
gyeljen oda a részletekre!

Olyan akadályokba ütközik, melyek első 
látásra leküzdhetetlennek tűnnek. Köze-
lítse meg a kérdéseket más szemszög-
ből, és fogadja el a tanácsokat!

Sorozatos hibákat követhet el, ha türel-
metlenül cselekszik. Mielőtt kifejtené az 
álláspontját, nézzen a dolgok mögé, ve-
gyen fontolóra minden részletet!

Teljesítményekben gazdag napnak néz 
elébe. A zűrös ügyei megoldásra talál-
nak, és az elmúlt időben befektetett 
munka is meghozza a gyümölcsét.

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.

HOMO LUDENS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
23° / 29°

Kolozsvár
27° / 32°

Marosvásárhely
27° / 32°

Nagyvárad
24° / 29°

Sepsiszentgyörgy
25° / 31°

Szatmárnémeti
23° / 30°

Temesvár
25° / 32°

 » Eddigi legna-
gyobb sikerét a 24 
című sorozatban 
aratta, melyért hat-
szor jelölték Arany-
glóbusz díjra (eb-
ből egyet elnyert).

Szolgáltatás2021. július 15.
csütörtök8

Az idősödő feleség mondja a férjének:
– Figyelj, Béla! Szerinted mit vigyek ma-
gammal holnap a strandra, hogy min-
denki engem bámuljon?
– Szánkót!

A börtönigazgatóhoz beállít egy új rab:
– Mondja, igazgató úr, a büntetésem 
ideje alatt űzhetek-e valamilyen sportot?
– Hát persze, és milyen sportra gondolt?
– Rúdugrás, sportlövészet és tájfutás...

VICC

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
15/4
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Két pityókás férfi beszélget a kocsma-

pultot támasztva:

– Mondd, komám, hogyha egész éjjel 

tivornyázol, te is összetörve ébredsz 

másnap?

– Szó sincs róla, ... (Poén a rejtvény-
ben.)

Hogyan ébred?

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

3

8

5

9

1

1

2

6

4

6

7

3

1

8

4

1

9

1

2

1

7

2

5

4

9

8

7

9

5

6




