
Az első gőzhajtású járművet Nicolas-Joseph Cugnot francia mérnök alkotta 
meg 1763-ban, amelyet 1771-ben mutatott be egy kiállításon a közönségnek. 
A 18. század végén hatalmas előrelépést hoztak a mechanizálás és az iparo-
sodás fejlődésében a nagy teljesítményű gőzgépek, melyeket a skót James 
Watt fejlesztett ki. 1803-ban a brit Richard Trevithick egy háromkerekű, gőz-
meghajtású, hétszemélyes omnibuszt épített, amit később Londonban nagy 
sikerrel használtak személyszállításra: 1830-ra már közel 100 effajta jármű 
közlekedett Angliában, 1831-ben pedig megnyitották az első gőzbuszjára-
tot is. Szintén 1831-ben Bolyai Farkas Marosvásárhelyen bemutatta saját 
tervezésű gőzautóját. François Isaac de Rivaz francia feltaláló 1804-ben 
létrehozott egy járművet, amellyel új technikai korszakot nyitott meg, gya-
korlatilag mozgásba hozta a mai autómotorok ősatyját (gőz helyett éghe-
tő gázokat használt). A legelső benzinmotoros automobilt Karl Benz német 
mérnök készítette 1886-ban, amely mérföldkő volt a gépkocsik történeté-
ben. Manapság több mint 500 millió gépjármű van forgalomban a világon.

KALENDÁRIUM

A gépkocsik története

Január 10., csütörtök
Az évből 10 nap telt el, hátravan 
még 355.

Névnap: Melánia
Egyéb névnapok: Agád, Agaton, 
Aldó, Bács, Bacsó, Vilma, Vilmos

Katolikus naptár: Szent Vilmos, 
Vilma, Melánia
Református naptár: Melánia
Unitárius naptár: Vilmos, Melánia
Evangélikus naptár: Vilma, 
Melánia
Zsidó naptár: Svát hónap 
4. napja

A Melánia a görög eredetű Melasz 
férfi név női párja, jelentése: feke-
te, sötét. Ebből a szótőből jött létre 
az Ausztráliát északról és keletről 
övező szigetcsoport, Melanézia ne-
ve is, sötét őserdeire és színes bőrű 
lakosságára emlékeztetve. Melanie 
Griffi  th amerikai fi lmszínésznő 18 
évesen lett ismert A döntés éjszaká-
ja (1975) című krimiben, ebben az 
évben Miss Aranyglóbusz díjjal tün-
tették ki. Igazi sztárrá 1988-ban vált, 
amikor A dolgozó lány című roman-
tikus vígjátékban nyújtott alakításá-
ért Aranyglóbusz díjjal jutalmazták, 
illetve Oscar-díjra is jelölték.

Melania Trump
A Donald Trump feleségeként köz-
ismertté vált modell és ékszer-
tervező 1970. április 26-án 
született Melanija Knavs 
néven a mai Szlovéniá-
ban fekvő Novo Mes-
tóban. Apja sofőr 
volt, anyja pedig 
ruhagyári tervező. 
Már tizenévesen fel-
keltette a fotósok ér-
deklődését, de igazán 
1992-ben fi gyeltek fel 
rá, amikor Szlovénia 
függetlenné válását kö-
vetően a Jana női magazin 
Ljubljanában megrendezte a 
Look of the Year modellfelfedező 
versenyt, ahol második helyezést ért el. 
Később az építészmérnöki tanulmányait félbehagyva Párizsban, majd Milá-
nóban modellkarrierbe kezdett, és megváltoztatta a nevét Melania Knaussra. 
1996-ban az olasz Paolo Zampolli ügynöksége révén New Yorkba költözött, ahol 

főnöke két évvel később a divathéten elküldte őt 
a híres Kit Kat Clubban rendezett partira. Itt ta-
lálkozott a második feleségétől nemrég elvált, a 
nála 24 évvel idősebb Donald Trumppal. Rövid 
idő múlva már egy pár voltak. Bár 2000-ben 
szakítottak, nem sokkal ezután kibékültek, az 
ingatlanmágnás pedig 2004-ben megkérte Me-
lania kezét. Az esküvőt egy év múlva Trump fl o-
ridai birtokán tartották. 2006-ban megszületett 
gyermekük, Barron William. 

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Vegye kézbe az irányítást, és próbálja se-
gítség nélkül végezni a munkáját! Most 
elegendő energiával rendelkezik, hogy a 
végére járjon a teendőinek.

A mai napon meghozott döntései komoly 
horderejűek lehetnek a jövőjére nézve. 
Ezért alaposan gondolja át a lépéseit, 
mielőtt kimondja a végszót!

Eredményes napnak néz elébe, minden 
kérdésre talál megoldást. Emellett lehe-
tősége adódik véglegesíteni a befejezet-
len, feledésbe merült teendőit.

Most elsősorban a hosszú távú célki-
tűzések, illetve a pénzügyi tárgyalások 
kerülnek előtérbe. Rendkívül fontos állo-
más következik a karrierjében.

Próbálja meg a saját érdekeire helyezni a 
hangsúlyt! Főképpen azokat a megbíza-
tásokat részesítse előnyben, ahol gyors 
eredményekre számíthat!

Találja meg mindennek a pozitív olda-
lát, így számos tennivalóját sikerre vihe-
ti. A környezetében élőkkel legyen diplo-
matikus, és kerülje a vitákat!

Ma váratlan szituációk várnak Önre, az 
sem kizárt, hogy kénytelen lesz a terveit 
menet közben átalakítani. Érvényesítse 
az innovatív képességeit!

Remekül haladnak a dolgai, minden te-
rületen megtalálja a számításait. De mi-
előtt új projektbe kezd, mérlegelje a lehe-
tőségeit, és ne kockáztasson!

Társai sok tanáccsal látják el Önt, ami-
kor zsákutcába torkollik a munkája. Csak 
Önön múlik, hogy meghallgatja, valamint 
megfogadja a javaslatokat.

Túlbecsüli az adottságait, így hajlamos 
fölényesen viselkedni. Változtasson a 
magatartásán, ugyanis gyors döntésével 
többet árthat, mint használhat!

Munkatársainak ezúttal megmutathatja, 
hogy sokkal többre képes, mint azt gon-
dolnák. A bizonyítási vágy most még ha-
tékonyabbá változtatja Önt.

Ezúttal szinte képtelen összpontosítani, 
ezért ne várjon nagy teljesítményt magá-
tól. Tevékenykedjék inkább a háttérből, 
és ne kezdjen új feladatokba!

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.

ELŐVIGYÁZATOSSÁG  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–4° / –3°

Kolozsvár
–3° / 0°

Marosvásárhely
–6° / –1°

Nagyvárad
–3° / 0°

Sepsiszentgyörgy
–3° / –1°

Szatmárnémeti
–2° / –1°

Temesvár
–1° / 1°

 » Donald Trump 
2004-ben kérte 
meg a kezét, az 
esküvőjüket pedig 
2005. január 22-én 
tartották Trump 
fl oridai birtokán.

Szolgáltatás2019. január 10.
csütörtök10

Két vénkisasszony beszélget:
– Képzeld, tegnap este sétáltam az ut-
cán, és észrevettem, hogy egy férfi  feltű-
nően fi gyel. Rögtön futásnak eredtem.
– Na és utolérted? 

A rendőr mondja a vonatjegyárusnak:
– Kérnék egy retúrjegyet.
– És pontosan hová?
– Hogyhogy hová? Miféle ostoba kérdés 
ez? Hát ide-vissza!

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. január 
20-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

január
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Vacsoránál a házaspár öregecske lányuk 
további sorsáról, életéről beszélget:
– Azt hiszem, ideje lenne most már férj-
hez adnunk a leányunkat – mondja a 
mama.
A papa tovább kanalazza az ételt, és így 
válaszol:
– Nem kell azt elsietni, várja csak meg, 
amíg eljön az igazi.
– ... (Poén a rejtvényben.)

Ideje lenne

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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