
Az informatika olyan szakterület, mely különféle eszközökkel (elsősorban 
számítógéppel) megvalósított információkezeléssel, vagyis az információ 
megszerzésével, gyűjtésével, feldolgozásával, tárolásával, továbbításával, 
illetve sokszorosításával foglalkozik. Mint önálló tudományág megjelenését 
az 1950-es években a kibernetika és a rendszerelmélet, az 1960-as évek ele-
jén pedig a számítógép-tudomány előzte meg. A számítógép-tudomány tár-
gyát maga a számítógép mint eszköz képezte, valamint képezi, míg a kiber-
netika tárgyát a különféle rendszerekben érvényesülő vezérlés. Ezen diszcip-
lína alapjaihoz nagymértékben hozzájárult Gottfried Wilhelm Leibniz német 
polihisztor is, aki már az 1840-es évek során foglalkozott a kettes számrend-
szer gondolatával. Ugyancsak jelentős szerepe volt Neumann János magyar 
származású matematikusnak is, aki a haditechnikában szerzett tapasztala-
tok segítségével 1945-ben kidolgozta a számítógépek működési elveit. Az 
évek során a tudományágnak számos specifikus területe jött létre. Az infor-
matik kifejezést a német Karl Steinbuch alkotta meg 1957-ben egyik cikkében.

KALENDÁRIUM

Az informatika története

Szeptember 14., kedd
Az évből 257 nap telt el, hátravan 
még 108.

Névnapok: Roxána, Szeréna
Egyéb névnapok: Ciprián, Ildikó, 
Roxán, Rozanna, Rozita, Róza

Katolikus naptár: Szent Kereszt 
felmagasztalása, Szeréna
Református naptár: Szeréna
Unitárius naptár: Szerénke
Evangélikus naptár: Szeréna, 
Roxána
Zsidó naptár: Tisri hónap 
8. napja

A Roxána perzsa származású női név, 
jelentése: ragyogó, világos. Önállósult 
alakváltozatai: Roxán, Rexana.
A Szeréna latin eredetű női név, je-
lentése: vidám, nyugodt. A név leg-
ismertebb viselője Serena Williams 
amerikai teniszező, aki 2002 óta több 
alkalommal is vezette a világranglis-
tát (összesen 319 héten át). Huszon-
háromszor nyert egyéni Grand Sla m- 
versenyt és tizenhatszor párosban. 
Egyike azon kevés teniszezőnek, aki-
nek karrierje során sikerült egy naptá-
ri évben diadalmaskodni mind a négy 
nagy tornán (Ausztrál Open, Roland 
Garros, Wimbledon, US Open).

Evangeline Lilly
Az Aranyglóbusz díjra jelölt kanadai szí-
nésznő, írónő Fort Saskatchewan-
ban született 1979. augusztus 
3-án közgazdaságtan-oktató 
és orvosi tanácsadónő lá-
nyaként. British Colum-
biában nőtt fel, itt kezd-
te el a tanulmányait is, 
aztán a Brit Kolumbiai 
Egyetemen nemzetközi 
kapcsolatokat tanult. Az 
egyetem alatt egy külföl-
di misszionáriuscsoport 
al kalmazásában önkéntes-
ként segített a rászorulóknak, 
ez időben a Fülöp-szigeteken élt. 
Később légiutas-kísérőként, pincér-
nőként és modellként is dolgozott. Szí-
nészi karrierje akkor kezdődött, amikor egy ügynök 
a Ford Modelling ügynökségtől felfedezte. Első szerepét a Smallville című tévészé-
riában kapta 2002-ben, ezt követően felbukkant a Csaó, Lizzie! (2003), Az őrangyal 
(2003) és A félelem kórháza (2004) című produkciókban. 2004-ben főszerepet kapott 
a Lost: Eltűntek című sorozatban, melyben 111 epizódon keresztül testesítette meg 
Kate Auste karakterét, kiváló teljesítményéért 2007-ben Aranyglóbusz díjra jelölték. 

A fontosabb fi lmjei közé tartozik még A bombák 
földjén (2008), Vasököl (2011), A Hangya (2015), 
A Hangya és a Darázs (2018) és Bosszúállók: Végjá-
ték (2019), valamint két A hobbit-fi lm (Smaug pusz-
tasága, Az öt sereg csatája). A színészet mellett pe-
dig 2013-től íróként jegyzi a Squickerwonkers című 
gyerekkönyvsorozatot. 2003 és 2004 között Murray 
Hone hokijátékos hitvese volt, 2004-től 2007-ig pedig 
Dominic Monaghan színész élettársa. 2010 óta Nor-
man Kalival él együtt, akitől két fi a született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Mozgalmas nap vár Önre, ezért készít-
sen pontos ütemtervet, és keressen segí-
tőket! Készüljön fel arra, hogy több várat-
lan esemény is közbeszólhat!

Bár nehezen indul a napja, kis erőfe-
szítéssel a végére tud járni a céljainak. 
Használja ki az adottságait, valamint 
vesse be a szakmai tapasztalatait!

Nehéz munkák várnak Önre. Szüksé-
ge lesz a diplomáciai érzékére, illetve a 
szakmai képességeire, hogy hamarabb 
átláthassa az összefüggéseket.

Csakis akkor lépjen a tettek mezejére, ha 
már kész tervekkel rendelkezik! Maga-
biztosságának köszönhetően ezúttal so-
kan állnak majd Ön mellé.

Ne halogassa tovább a feladatait, mert 
ezek most szinte akadálymentesen meg-
valósíthatóak! Ezúttal a bizalmasabb 
társai támogatására is számíthat.

Ha feszült hangulat uralkodik a munka-
helyén, ne a menekülést válassza! Meg-
van Önben az a belső nyugalom, amely-
lyel hamar békét tud teremteni.

Lehetősége adódik arra, hogy színeseb-
bé tegye a kapcsolatait. Ne próbálja irá-
nyítani az eseményeket, hagyja, hogy 
minden a maga útján haladjon!

Ne kerülgesse a problémákat, inkább ke-
resse rá a megoldásokat! Hogyha tanács-
talannak érzi magát, bátran fogadja el a 
munkatársak javaslatait!

Olyan emberek kerülnek az útjába, akik 
lendületet adnak, és elindítják Önt a 
megfelelő irányba. Járjon nyitott szem-
mel, ismerje fel a lehetőségeket!

Maradjon diszkrét, mert ez alkalommal a 
kollégái nem vevők az ötleteire. Ha min-
denképp véghez akarja vinni a terveit, 
akkor válassza a kerülőutat!

Legyen együttműködő, részesítse előny-
ben a csapatmunkát! A mai napon olyan 
viszonyokat is kialakíthat, amelyek hosz-
szú távon előnyére lehetnek.

Hallgasson a megérzéseire, ezek most jó 
tanácsadók lehetnek. Ám az éles szava-
kat kerülje el, mert könnyen megsebez-
heti a környezetében élőket!

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.

NÖVEKEDÉSBEN  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
14° / 22°

Kolozsvár
16° / 21°

Marosvásárhely
17° / 24°

Nagyvárad
19° / 24°

Sepsiszentgyörgy
15° / 22°

Szatmárnémeti
18° / 24°

Temesvár
21° / 27°

 » A Lost: Eltűntek 
című kalandsorozat-
ban nyújtott teljesít-
ményéért Aranygló-
busz díjra jelölték 
a legjobb női fősze-
replő kategóriában.

Szolgáltatás2021. szeptember 14.
kedd10

Az aug. 30. – szept. 2. között megjelent rejtvények megfejtései: aug. 30., hét fő: 
...látott az már különbeket is; aug. 31., kedd: …fi atalabb volt, amikor bement; szept. 
1., szerda: …melyik országban?; szept. 2., csütörtök: …magát senki sem kergeti.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. szep-
tember 26-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
14/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Egy turista bemegy a kovácsműhelybe, 
ahol a mester éppen letesz hűlni egy tü-
zes patkót. Mielőtt figyelmeztethetné a 
vendéget, az felkapja a patkót, de azon 
nyomban le is dobja:
– Megégette magát? – kérdezte együtt-
érzően a kovács.
– Áh, dehogy, csak irtó gyorsan ... (Po-
én a rejtvényben.)

Áh, dehogy...

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

4

9

2

6

3

3

5

2

1

6

7

8

2

2

1

4

5

7

2

9

3

7

9

1

3

4

8

2

5

8




