
A természetes kőolajlelőhelyeket már az ókori időkben is kiaknázták, az 
anyagot pedig az útépítéstől festésig vagy múmiák preparálásáig számos 
célra alkalmazták. A legtöbb egykori feljegyzés azonban a gyógyszerként va-
ló alkalmazásáról szól. Hérodotosz görög krónikás írásaiban is megemlíti a 
babiloni szurkot, aszfaltot, amellyel a közel négyezer éve épült házak téglá-
it és utcaköveket tapasztották egybe, és amellyel később aztán a szent für-
dők medencéit, vízvezetékeket tették vízhatlanná. A Római Birodalom terü-
letén kevés kőolajlelőhely volt, ennek következtében a kőolaj felhasználása 
egyedi területekre korlátozódott, a hajóépítésen kívül leginkább az orvoslás 
alkalmazta. Mezopotámiaban gyógyszerként, kozmetikai anyagként és olaj-
lámpa-égőanyagként használták. Az ókori Kínában sem volt ismeretlen a kő-
olaj, elsősorban a só kinyeréséhez használták fel. Az ősi Japánban már 3000 
évvel időszámításunk előtt felhasználták az aszfaltot fazekasáruk ragasztá-
sára és vízhatlanná tételére. 1886-tól az első benzinmotoros személygépko-
csi megjelenésével a kőolaj a világ egyik legfontosabb nyersanyagává vált.

KALENDÁRIUM

A kőolaj története

December 12., szerda
Az évből 346 nap telt el, hátravan 
még 19.

Névnap: Gabriella
Egyéb névnapok: Bulcsú, Csepel, 
Ella, Franciska, Johanna, Hanna, 
Kolumbán

Katolikus naptár: Chantal Szent 
Johanna Franciska, Gabriella
Református naptár: Gabriella
Unitárius naptár: Gabriella
Evangélikus naptár: Gabriella
Zsidó naptár: Tévét hónap 
9. napja

A Gabriella héber származású női 
név, jelentése: Isten embere. Rokon 
neve: Ella. Gabriela Sabatini visz-
szavonult argentin hivatásos teni-
szező, aki a legnagyobb sikerét 1990 
szeptemberében aratta, amikor az 
amerikai US Openen legyőzte a né-
met Steffi   Grafot. Két évvel koráb-
ban a londoni Wimbledonban Graff al 
együtt párosban is diadalmaskodott. 
Az 1988-as szöuli olimpián ezüstér-
met szerzett. Karrierje során össze-
sen tizennyolcszor jutott be Grand 
Slam-elődöntőbe, ezek közül viszont 
csak hármat tudott megnyerni. 1996-
ban vonult vissza.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Több fronton kell ma helytállnia, ezért le-
hetőleg mindvégig elővigyázatosan cse-
lekedjék! A magánéletét azonban ne ál-
dozza fel a szakmai sikerekért!

Munkahelyén olyan fordulatok következ-
nek be, melyek később a hasznára vál-
hatnak. Legyen következetes, vigyázzon, 
miként reagál egyes dolgokra!

Amennyiben érvényesíti a meglátásait, 
felgyorsíthatja a folyamatban lévő mun-
káit. Szánjon több időt a magánéletére, 
főként a családi viszonyaira!

Ma nehezen hozza meg a döntéseit. Ne 
hagyja, hogy eluralkodjék Önön a türel-
metlenség! Jobban jár, ha most csak a 
háttérből szemléli a dolgokat.

Váratlan eseményekre készülhet, ezért, 
ha teheti, mindig alkalmazkodjék a kö-
rülményekhez! Mielőtt döntéseket hoz-
na, gondoljon át mindent kétszer!

Most olyan dolgokon képes túllépni, 
amin máskor fennakadt. Őrizze meg az 
önbizalmát, a környezetében élőkkel pe-
dig maradjon szolgálatkész!

Fordulatokban gazdag napra készülhet. 
Ha lehet, ne foglalkozzék olyan kérdé-
sekkel, amelynek megoldása nyugodt 
légkört és pontosságot igényel!

Ez alkalommal semmi sem tud az útjába 
állni, mindenre talál megoldást. Tartson 
ki az elvei mellett, és részesítse előnyben 
a határidős teendőket!

Foglalatossága révén olyan embereket 
ismer meg, akikben később segítő bará-
tokra talál. Határozottságával most meg-
valósíthatja egy régebbi célját.

Gyakorlatiasságának köszönhetően ha-
mar felismeri az összefüggéseket. Hasz-
nálja ki ezt a helyzetet, és egyszerűsítse 
le a függőben lévő ügyeit!

A mai napon szétszórtan viselkedik, így 
kicsúszik a kezéből az irányítás. Kerülje a 
felelősséggel járó feladatokat, és fogad-
jon el minden segítséget!

Elégedetlen az elért eredményeivel. Te-
gyen rendet a gondolataiban, a kényes 
problémákat pedig próbálja meg más 
szemszögből megközelíteni!

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.

AKTUÁLIS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–4° / 1°

Kolozsvár
–3° / 1°

Marosvásárhely
–2° / 1°

Nagyvárad
0° / 1°

Sepsiszentgyörgy
–2° / 0°

Szatmárnémeti
0° / 2°

Temesvár
0° / 3°

Szolgáltatás2018. december 12.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2018. decem-
ber 23-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
12/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A székely atyafi szeret a pohár fenekére nézni, 
és egyre gyakrabban. Az asszony ezt nem nézi 
jó szemmel, mert ha a férje túl sokat iszik, ak-
kor durva, nem beszámítható. Egyik nap jönnek 
a tehenek a csordából haza, és szokás szerint 
egyenesen a vizesvályúnak esnek. Amikor befe-
jezik az ivást, mondja az asszony a férjének:
– Látod-e, te ember, ez csak egy marha, és 
mégis tudja, mi az elég!
Erre az atyafi:
– ... (Poén a rejtvényben.)

Mi az elég?

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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Kifelé miért nem gyűrűzik, 
ami begyűrűzött?

A közgazdasági felismerés ugyanakkor szakadt rám, amikor 
feltűnően gyakran kezdtem hallani egy addig nem ismert szót: 
begyűrűzött. A kőolaj világpiaci árának emelkedésével kapcso-
latban mondták, hogy begyűrűzött a többi termék árába, ezzel 
magyarázható a meredek infl áció. Mindez az 1990-es évek ele-
jén volt, amikor valóban nem lehetett tudni, vajon aznap ugyan-
annyit kell-e fi zetni valamiért, mint előző este. Egyre többször 
hallottam a begyűrűzésről, az olajárakról, a különböző világ-
tőzsdék ármachinációiról, de tulajdonképpen nem igazán ér-
dekelt ez a sok halandzsa, földhözragadtan csak azt fi gyeltem, 
jöjjünk ki emberi módon a keresetünkből. Megszoktuk, hogy az 
olaj árának emelkedése legkésőbb harmadnapra nálunk is be-
gyűrűzik, és jól meg kell néznünk, mire is van igazán szükség 
a ház körül. Ám egy reggel a hírekben azt hallottuk, hogy esni 
kezdenek az olajárak, én pedig azonnal örvendeztem, hogy ak-
kor talán már örömében másnap hozzánk is begyűrűzik. Eltelt 
egy nap, kettő, három és négy, de semmi csökkenést nem ész-
leltünk. Igaz, növekedést sem, de hol a gyűrűzés?! Aztán egy 
újabb reggeli hírfolyamban valakik rákérdeztek az illetékesre, 
hogyha az olaj lefelé, akkor más árak miért nem moccannak 
ugyanolyan irányba? A válasz nagyon meglepett, ugyanis a 
„szakember” csípőből vágta a választ: a világpiac nem egyik pil-
lanatról a másikra mozdul, várni kell, amíg a csökkenés stabili-
zálódik – ezt nem értettem, de hát nem vagyok közgazdász –, és 
majd azután lehet esetleg az árak csökkentéséhez fogni. Csak 
bámultam magam elé, és bánni kezdtem, amiért annak idején 
a múzsák felségvizeiről nem kacsingattam egy kicsit a kufárok 
vadászmezei felé is. Mert akkor biztosan érteném a mozgás-
iránypárok célját és mibenlétét: hogyha emelkedik az ár, akkor 
azonnal be is gyűrűzik, de ha csökken, akkor nem. Vagy akkor 
kifelé kellene gyűrűznie valaminek?! Bevallom, nem sikerült ezt 
a bonyolult mozgáspárt megfejtenem, csak sejtéseim vannak, 
ám azoknak semmi közük a tudományhoz. Egyszerű átverésre 
gyanakszom, hisz mai napig ötletszerűen emelik feljebb és fel-
jebb az árakat, azok a magyarázatok pedig, amiket tele szájjal, 
nem ritkán még gúnyolódva is közben elmotyognak, nem va-
gyok képes megérteni. Biztos megint begyűrűzött, gondolom, 
és várom, hátha végre már ki is fog gyűrűzni egyszer valami!
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