
A hulladék elhelyezésének problémája kb. 10 ezer évvel ezelőtt jelentkezett 
az állandó települések megjelenésével. A nyugati világ első hulladéklerakó-
ját Athénban hozták létre i. e. 500-ban. Az ókorban az európai és ázsiai vá-
rosokban vázaformájú tartályokban gyűjtötték a hulladékokat, és meghatáro-
zott időközönként elhordták. Más helyeken gödröket ástak, és abban tartották 
a szemetet, amelyeket időnként kitisztítottak. A rómaiak fejlett kultúrájában 
már létezett a maihoz hasonló szemétszállítási rendszer: a szilárd konyhai fö-
lösleget cserépedényekben tárolták, illetve megfelelő fizetségért naponta el-
szállították a városon kívülre. Miután a középkorban felismerték a szemét és 
a járványok közötti összefüggéseket, a hulladékok szállítására magáncéhek 
alakultak. A hulladékeltakarítás azonban csak a 19. század végén vált álta-
lánossá. Ekkor építették meg az első szemétégetőket. A hulladékszállítás az 
1930-as években vált hatékonnyá, amikor megjelentek a tömörítős szemét-
szállító tehergépkocsik. Manapság világszerte elsősorban a hulladékok sze-
lektív gyűjtésére, illetve ezeknek az újrahasznosítására fektetik a hangsúlyt.

KALENDÁRIUM

A hulladékgyűjtés története

December 5., szerda
Az évből 339 nap telt el, hátravan 
még 26.

Névnap: Vilma
Egyéb névnapok: Anasztáz, Ábel, 
Bács, Ciklámen, Csaba, Csanád, 
Dalma, Herkules, Krisztina, Mór, 
Péter, Reginald, Sebő

Katolikus naptár: Vilma, Csaba
Református naptár: Vilma
Unitárius naptár: Vilma, Ünige
Evangélikus naptár: Vilma
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
25. napja

A Vilma női név a német eredetű 
Vilhelma rövidülése, jelentése: erős 
akaratú védelmező. Férfi  párja: Vil-
mos. Önállósult alakja: Vilhelmina. 
Wilma Glodean Rudolph (1940–
1994) amerikai futónő volt, aki 1960-
ban a Rómában rendezett nyári olim-
piai játékokon három aranyérmet 
nyert 100 és 200 méteren, valamint 
váltóban is. A kecses futása miatt 
fekete gazellának becézték. Pálya-
futása érdekessége, hogy kislányko-
rában a gyermekparalízis csaknem 
tolószékbe kényszerítette, azonban 
felépült, majd a világ leggyorsabb 
futónője lett.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bonyodalmas pillanatok várnak Önre. 
Őrizze meg a céltudatosságát, akkor se 
torpanjon meg, ha első látásra megold-
hatatlannak tűnnek a gondjai!

Elveszti a belső egyensúlyát, emiatt ki-
számíthatatlanná válik a viselkedése. 
Jobban teszi, ha a háttérbe vonul, és csu-
pán a rutinteendőkre koncentrál!

Mérje fel, hogy a közeljövőben milyen 
változások várhatók, gondolja át a kö-
vetkezményeket, és csakis ennek függ-
vényében hozza meg döntéseit!

Könnyedén megtalálja a közös hangot 
a környezetében élőkkel, ezért ma főleg 
a csapatmunkára összpontosítson! Ma-
radjon mindenkivel készséges!

Úgy érzi, hogy a társai közönye miatt az 
erőfeszítései kudarcba fulladnak. Ne 
csüggedjen, ugyanis szorgalma és igye-
kezete hamarosan kifizetődik!

Remekül intézi a feladatait. Gyors sike-
reket könyvel el, új utak nyílnak meg Ön 
előtt. Azonban ne legyen vakmerő, ha-
nem törekedjék az egyensúlyra!

Ma bármit is tesz, legyen nagyon meg-
fontolt, ugyanis hajlamos felelőtlen dön-
téseket hozni! Elsősorban a határidős 
munkákra összpontosítsa a figyelmét!

Hiányzik Önből a tisztánlátás, így nem 
tudja felmérni a következményeket. Le-
hetőleg adja át másoknak az irányítást, 
és kerülje el a döntéshozatalt!

Kommunikációs képessége ezúttal a csú-

cson van, ezért helyezze előtérbe a sze-
mélyes kapcsolatait. Próbáljon meg tisz-
tázni minden vitás kérdést!

Bár sok akadályba ütközik, ne enged-
je, hogy ez beárnyékolja a hangulatát! 
Amennyiben sikerül megőriznie a nyu-
galmát, kézben tarthatja az irányítást.

A mai nap folyamán főleg a kapcsolatok 
kerülnek előtérbe. Vizsgálja felül néhány 
személyes viszonyát, és ne idegenkedjen 
új barátságokat kötni!

Rendkívül találékony, ezért képes hamar 
túllépni minden akadályon. Most azon 
terveibe is belevághat, amelyeket a koc-
kázatok miatt eddig mellőzött.

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.

ZSEBPÉNZ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–2° / 1°

Kolozsvár
–2° / 3°

Marosvásárhely
–1° / 2°

Nagyvárad
0° / 5°

Sepsiszentgyörgy
–2° / 0°

Szatmárnémeti
0° / 5°

Temesvár
0° / 7°

Szolgáltatás2018. december 5.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2018. decem-
ber 16-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
5/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Egy székely paraszt bácsi vígan szekere-
zik Székelyudvarhely felé. Megállítja egy 
fiatal menyecske, és kérdi:
– Elvinne magával, bátyám?
– Hogyne, lányom, ülj csak fel. Már úgyis te le-
szel a harmadik másállapotos menyecs-
ke a héten, akit odaviszek.
– De bátyám, én nem vagyok másálla-
potban!
– Hát ... (Poén a rejtvényben.)

A szekéren

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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Hány testvére van
 a Mikulásnak?

A kisfi ú ragyogó szemmel újságolta, hogy délelőtt az óvodájuk-
ban járt a Mikulás, és mindenkinek adott egy almát. Várta a ha-
tást, nővére irigykedő fi ntorát, de ő nevetni kezdett, és ugyancsak 
örömmel mondta, hogy náluk, az iskolában is járt a nagyszünet-
ben. A kisfi ú boldogsága megtorpant, mert ha az iskolában is, 
akkor az egyik Mikulás nem volt igazi? Vagy hogy is van ez? De 
nem mert a nővérével ellenkezni, majd apától megkérdezi. Apa 
nem lepődött meg a kérdésen, hanem azonnal rávágta: a Miku-
lás testvére volt. Testvére, csodálkoztak a gyerekek, mert közben 
megtudták, hogy az unokatestvéreik iskolájában, a szomszéd 
kislány óvodájában, és még ki tudja, hány helyen járt. A fi úcska 
leverten hallgatott, de a nővére az apjuknak szegezte a döntőnek 
szánt kérdést: hány testvére van a Mikulásnak? Sok, érkezett a 
válasz. És mind egyformán öreg? Igen. A kérdező lányka felneve-
tett: lehet, hogy egyik sem az igazi, mert nem rénszarvasok húzta 
szánkón jött, csak úgy egyszerre betoppant. Az ovi előtt sem várt 
rá szánkó – kapott erőre a kisfi ú. Az apa egy pillanatra mintha 
zavarba jött volna, aztán azzal zárta le a beszélgetést, hogy 
megpróbálja megkeresni a Mikulást, elhívni másnap estére 
hozzájuk, és akkor megkérdezhetnek tőle mindent. A gyerekek 
megnyugodtak, és mindkettő azon morfondírozott, mit is kér-
deznek majd személyesen a Mikulástól. Ám amikor este anya 
a fi út fürdette, apa nagyon komolyan azt mondta a leánykának, 
hogy ne vegye el a kisebb gyerek kedvét, mert ő még hiszi, hogy 
a Mikulás járt az óvodában. A felnőttszámba vevő hang, amit a 
kislány annyira szeretett, de amit általában csak olyankor hasz-
nált apa, amikor kettesben voltak, most váratlanul ráébresztette 
a valóságra: szó sincs igazi Mikulás testvérekről, ez csak a fel-
nőttek meséje. Hazugsággal nem merte vádolni imádott apját, 
az ő védelmére használta a mese fogalmát. És most már az is 
világos lett, hogy amikor tavaly „véletlenül” bekopogott hozzá-
juk is a Mikulás, és épp azokat az ajándékokat halászta elő a 
zsákjából, amiket ők kértek, miért ejtette olyan furcsán a sza-
vakat, ahogy az apa egyik barátja szokott beszélni?! Hát persze, 
mert őt bújtatták a rengeteg szakáll mögé! Nem volna könnyebb 
azt mondani: mi, szülők ajándékozunk meg benneteket egy régi 
jótevő Mikulás emlékére, nem a nagyszakállú testvérekről me-
sélni?! De ezt a kérdést már elhalasztotta jövőre.
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