
Az ókori időkben a hidak építéséhez rendszerint fát, égetett téglát, illetve követ 
használtak. Kisebb távoknál gerendahidakat, nagyobbaknál íves szerkezeteket 
alkalmaztak. A Római Birodalom bukását követően a hídépítés keleten, Perzsi-
ába, Indiába, majd Kínába és Japánba indult fejlődésnek. 1779-ben az angliai 
Iron Bridge híd építésénél megjelent az öntöttvas, a 19. század során pedig az 
úgynevezett kavartvas. Ezen ötvözet csupán 19. század közepére kezdte kiszo-
rítani az öntöttvasat. Az anyagok ellentétes tulajdonságait sok mérnök minden 
szempontból kihasználta: mindkettőt úgy alkalmazta a szerkezetekben, hogy 
mindig az előnyös tulajdonságaik érvényesüljenek. A beton 18. század máso-
dik felében való felfedezése után a 19. század elején teret nyert, és része lett 
a hídépítésnek, kezdetben nagy tömegű alapozásokat, pilléreket, de a század 
közepétől már egész ívhidakat építettek belőle. Bár már kezdetektől kísérle-
teztek a beton kavartvassal való megerősítésével, a vasbeton feltalálására az 
1870-es évekig kellett várni. Az 1880-as években a kavartvasat acél váltotta fel 
a vasbetonban, majd elindult a vasbeton szerkezetek máig tartó fejlődése.

KALENDÁRIUM

A hídépítés története

Január 16., szerda
Az évből 16 nap telt el, hátravan 
még 349.

Névnap: Gusztáv
Egyéb névnapok: Benkő, Dániel, 
Gotfríd, Henrik, Hiláriusz, Honóri-
usz, Illés, Izidor, Sámuel, Stefánia, 
Szidor

Katolikus naptár: Gusztáv, 
Priscilla, Stefánia
Református naptár: Gusztáv
Unitárius naptár: Gusztáv
Evangélikus naptár: Gusztáv
Zsidó naptár: Svát hónap 10. napja

A Gusztáv skandináv származású 
férfi név, jelentése: a gótok támasza. 
I. Gusztáv (1496–1560) Svédország ki-
rálya volt harminchét éven keresztül 
(haláláig). 1523-ban egy megosztott, 
központi kormányzatot nélkülöző or-
szág trónjára került. Karizmájának, 
illetve szervezőtehetségének köszön-
hetően sikeresen központosította a 
királyságát. Uralma alatt Svédország 
áttért a protestáns hitre. A svéd tör-
ténetírók úgy tekintenek rá, mint a 
modern Svédország megalapítójára, 
valamint a svéd nép felszabadítójára. 
Tíz gyermeke született, közülük há-
rom szintén svéd király lett.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Komoly változások történnek Ön körül, 
ezért igyekezzék alkalmazkodni a kiala-
kult állapotokhoz! Arra is ügyeljen, hogy 
ne szegje meg az ígéreteit!

Úgy érzi, hogy mélypontra érkezett, és 
semmiben sem halad előre. Tekintse ezt 
a szituációt próbának, amely megmutat-
ja, mennyire fontosak is a tervei!

Legyen figyelmes, vegye észre az Ön elé 
sodródó előnyös körülményeket, és fi-
gyeljen oda minden részletre! Lehetőleg 
ne keveredjék szócsatákba!

Csak a saját erejében bízhat, segítségre 
nem számíthat. Túl sok munkát ne vállal-
jon! Maradjon optimista, és válassza az 
egyszerű megoldásokat!

Próbáljon meg rendet teremteni a magán-
életében. Legyen megértőbb a környeze-
tében élőkkel, valamint kerülje el a múlt-
ban elkövetett hibákat!

Kilátástalan helyzetbe kerülnek a felada-
tai. Amennyiben bízik a tudásában és ta-
pasztalatában, szinte minden kérdésre 
megtalálja a helyes megoldást!

Ma nagyon nehezen tud megfelelni az el-
várásoknak. A rutinmunkák mellett ke-
ressen olyan tevékenységeket, amelyek 
révén feltöltődhet szellemileg!

A hosszú távú szakmai terveihez és pénz-
ügyi tárgyalásaihoz most kedvező légkört 
teremtenek a csillagok. Fontos állomás 
következik a karrierjében.

Őrizze meg az önbizalmát, mert csak így 
lesz képes túllépni a buktatókon! Rang-
sorolja újra a betervezett teendőit, a ke-
vésbé fontosakat halassza el!

Nagylelkűen viselkedik, a saját érdekeit 
is háttérbe szorítja, hogy a társait támo-
gassa. Ám arra vigyázzon, nehogy vissza-
éljenek a jóhiszeműségével!

Bár a tettrekészsége a csúcson van, el-
hamarkodott lépéseket tesz, illetve kap-
kodásba kezd. Törekedjék az észszerű 
módszerekre, ne kockáztasson!

Vegye át a vezető szerepet még akkor is, 
hogyha első pillanatban úgy véli, túlsá-
gosan nagy felelősséggel jár, és a képes-
ségei sem adottak ehhez!

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.
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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–1° / 0°

Kolozsvár
0° / 1°

Marosvásárhely
0° / 1°

Nagyvárad
1° / 2°

Sepsiszentgyörgy
–1° / 0°

Szatmárnémeti
1° / 2°

Temesvár
0° / 4°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. január 
27-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az asszony panaszkodik a férjének, hogy 

nincs egy rongya sem, amit fölvegyen.

– Te panaszkodsz? – így a férj. – Amikor 

annyi ruhád van a szekrényben, hogy a 

kölyökmolyok ... (Poén a rejtvényben.)

Panasz

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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Özönvíz előtt 
feltörő pénzforrások

A két éve regnáló bagázs aránylag hamar magára talált: a kez-
deti kapkodás alatt megejtett kétszeri miniszterelnök-váltás 
után végre sínre kerültek, beállt a totális káosz, amit ugyanis 
az utóbbi hónapokban rendeztek, arra csakis ez a kifejezés il-
lik. A választási ígérgetéseket egyre inkább sürgető klientúra 
elhallgattatására gátlástalanul szórt pénzek után maradt táton-
gó lyukakat már nem volt honnan betömniük. Amíg akadt olyan 
hitelező, aki remélte, hogy majd csak visszakapja a pénzét, attól 
kérték nyakra-főre a kölcsönöket, belemarkoltak a tartalékokba 
is, de költségvetést még mindig nem sikerült összekalapálniuk. 
Próbálkoztak az államelnök körüli hajcihőzéssel elterelni saját 
feladataikról a fi gyelmet, de ez sem jött be nekik. Aztán valahogy 
csak megérkezett az év vége és a többek szerint a kaszinók kö-
rül nagyon otthonosan forgolódó pénzügyminiszternek ebből 
az érdekszférájából fakadt fel egy mentő ötlete, és szépen el-
síbolták a szilveszteri nagy lottóhúzásnak a felét, mégpedig az 
egyszerű tyúktolvajok módszerével, minden kacifántosság nél-
kül: megduplázták a sorsjegyek árát, mondván, hogy két húzás 
lesz, természetesen kettős nyereménnyel. És nem lett csak egy. 
Nem sokkal ezután jött a másik ötlet, a látszólagos aggódás a 
jövő gyermekei iránt, vagyis meghirdették a gyerekkötvényeket, 
ahová a szülők szépen berakosgatják havonta az összegeket, 
a nagykorúvá váláskor pedig a ma még gyerekek tejben-vajban 
fürdenek majd, áldva az okos és gondos mostani kormány gyé-
mánteszét. De vigyázat, arra a szépen gyűlő összegre a szülő 
nem járhat rá legelészni, legföljebb az állam, de azt úgyis titok-
ban teszik majd. S hogy mennyire igaz ez a kisstílű bűnözőket 
jellemző logika, azt bizonyítja a kézen-közön összekalapált és 
nyilvánosságra is hozott rendelet, miszerint ha a költségvetés-
ben időközben eltérések mutatkoznak, netán réseket, hiányokat 
ütnek rajta ilyen-olyan malőrök, ami a hétköznapi emberpróbáló 
stresszben ugye megeshet a legjobban összeállított költségve-
téssel is, akkor nekik nem kell se elszámolniuk, se magyarázkod-
niuk a parlament előtt, mert köztudott, mennyire értően munkál-
kodnak a köz javára. Ami pedig a továbbiakat illeti, arra már nem 
gondolnak, hisz hol vannak ők Noétól, akinek sikerült az utol-
só percben bespájzolnia a földi élővilág egész utánpótlását. 
Nekik erre nincs már gondjuk, lesz, ami lesz, utánuk a vízözön!
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