
Az 1910-es évek során a személygépkocsik és a teherszállító autók fel-
használása jelentősen megnőtt, ennek következtében egyre több kor-
szerűsített autóút épült, főleg Nyugat-Európában, ezáltal próbálták biz-
tosítani a nagyobb városok közötti torlódásmentes közlekedést. Az el-
ső autósztrádához hasonló, közel 8 km hosszú úttest Berlin mellett épült 
1921-ben AVUS néven, amit eredetileg autók tesztelésére és versenyek-
re szántak. Piero Puricelli olasz építészmérnök tervei alapján 1924-ben 
megépült az első nyilvános használatú egysávos autópálya, amely Mila-
nót és Varesét kötötte össze. Az Amerikai Egyesült Államokban az 1920-
as évek végén létesült legelőször autósztráda, ez New York több város-
negyedét kötötte össze. Az újszerű burkolati eljárások, illetve technikák 
bevezetésével az 1960-as évektől kezdve a sztrádaépítési iparág szinte 
minden kontinensen hatalmas fejlődésnek indult. A világ leghosszabb 
autóút-hálózata (több mint 77 ezer km) az USA-ban található, ennek nagy 
része autósztráda, sok helyen komplex, többszintes csomóponttal.

KALENDÁRIUM

Az autópályák története

Március 18., hétfő
Az évből 77 nap telt el, hátravan még 
288.

Névnapok: Ede, Sándor
Egyéb névnapok: Alexa, Alexander, 
Alexandra, Cirill, Eduárd, Edvárd, 
Nárcisz, Szandra, Szibill, Szibilla

Katolikus naptár: Jeruzsálemi Szent 
Cirill, Szent Sándor, Ede
Református naptár: Sándor, Ede
Unitárius naptár: Sándor
Evangélikus naptár: Sándor, Ede
Zsidó naptár: 2. Ádár hónap 
11. napja

Az Ede a német származású férfi név, 
jelentése: birtokát megőrző. Király 
Ede (1926–2009) magyar műkorcso-
lyázó volt, aki a St. Moritz-i (1948) téli 
olimpián  párosban ezüstérmes lett. 
Később Kanadában telepedett le, ahol 
edzőként tevékenykedett.
A Sándor görög eredetű férfi név, ele-
meinek jelentése: embereket oltalma-
zó. Női párja: Alexandra. A kolozsvári 
születésű Reményik Sándor (1890–
1941) a két világháború közötti erdélyi 
magyar líra kiemelkedő alakja volt. 
Politikai megfontolásokból költésze-
tét 1945 után évtizedekre száműzték a 
magyar irodalomból.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Hajlamos a saját érdekeit előtérbe he-
lyezni. Uralkodjék az energiáin, vagy ve-
zesse le oly módon, amellyel nem okoz 
kényelmetlenséget a társainak!

Felhalmozódtak a feladatai. A bonyo-
lult munkákat igyekezzék egy másik né-
zőpontból megközelíteni, így talán köny-
nyebben észreveszi a kivezető utat.

Kedélyállapota nincs a csúcson, ezért fo-
gadjon el meghívásokat, menjen olyan 
társaságba, ahol elemében érezheti ma-
gát, és esélye van feloldódni.

Ezúttal számos akadállyal kell megküz-
denie. Lehetőleg csak annyi munkát ter-
vezzen be a mai napra, amelyet kényel-
mes tempóban be tud fejezni.

A belső feszültségét nehezen tudja lep-
lezni, ezért ha lehet, kerülje a társasá-
got! Koncentráljon a munkájára, és fe-
dezze fel nyugtalanságának az okát!

Diplomáciai képességének köszönhető-
en úgy tudja magához venni az irányítást, 
hogy ez észrevétlen marad még azok sze-
mében is, akik elleneznék.

Sugárzik Önből a pozitív energia, amely a 
környezetében élőkre is átragad. Legyen 
segítőkész, de ügyeljen arra, hogy fizika-
ilag ne erőltesse meg magát!

Bátran előterjesztheti új terveit, ám mi-
előtt a megvalósítások mezejére lépne, 
gondolja át az elképzeléseit, kérje ki a ta-
pasztaltabb kollégái véleményét!

Feszült állapot uralkodik Ön körül, így a 
legkisebb vita is hamar komoly veszeke-
déssé fajulhat. Jobban teszi, ha ezúttal 
kimarad a beszélgetésekből.

Ne várjon az igazi kihívásra, inkább töre-
kedjék az apró sikerekélményekre! Emel-
lett helyezzen nagyobb a hangsúlyt sze-
mélyes kapcsolatai ápolására!

Tartsa magát az eredeti terveihez, és ne 
improvizáljon, így szinte minden felada-
tára marad ideje. Magánéletében kelle-
mes meglepetésekre számíthat.

A mai nap ideális a fontos döntéseket 
meghozatalára. Kövesse az ötleteit, vala-
mint hallgasson a megérzéseire, ugyanis 
ezek most jó tanácsadók!

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.

ARCULATVÁLTÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
12° / 17°

Kolozsvár
9° / 16°

Marosvásárhely
11° / 18°

Nagyvárad
9° / 15°

Sepsiszentgyörgy
10° / 18°

Szatmárnémeti
9° / 15°

Temesvár
11° / 16°

Szolgáltatás2019. március 18.
hétfő8

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

március
18/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két könyvelő találkozik:
– Rémes, hogy milyen rosszul nézel ki – 
mondja az első.
– Nem csoda, három hónap óta most 
megyek ki először.
– Ne mondd, hát mit csináltál?
– Én nem csináltam semmit, de... (Poén 
a rejtvényben.)

Nem csoda

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
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Kampányoló
adok-kapok

Vége a rejtőzködésnek, a sumákolásoknak, nyíltan és gőzerővel 
beindult a kampány. Mindenki tolong, nyomul, ágál, mindenki 
az egyébként lesajnált, tudatlannak kikiáltott Brüsszelbe vágyik, 
mert hát ugye mégiscsak ott van számunkra, európaiak számára 
a világ közepe. Bár ahogy látom a sok könyöklő boldogot és bol-
dogtalant, bocsánat, bűnöst és bűntelent, ékesszólót és mako-
gót, kórós hazudozókat és folyton tutimondókat, ha rajtuk kívül 
senki nem is jutna be, akkor is megtelne velük a plenárisülések 
nagyterme. Persze tudják ők nagyon jól ez esetben is a mondás 
igazát, miszerint több nap, mint kolbász, de a próba szerencse 
sem éppen mellőzhető. Különösen nem a mai világ csúcstechno-
lógiája közepette, amikor néhány gyors billentyűzés és egy enter 
után máris ország-világ láthatja az ő egyedülállóan bölcs és igaz 
– na, nem éppen a közélet jobbítását, a lassú, de mégis előre-
felé haladás feltételeit, az emberbaráti szeretet és béke óhaját 
hirdető véleményüket, nem, ezek csak amolyan avítt közhelyek, 
hanem a másiknak, az ellenfélnek az ügyes-bajos dolgait kitere-
gető poénkodásokat. Mert ehhez és csakis ehhez nagyon érte-
nek, sőt legalább tizenöt éve, az előző államelnök kikötői lebú-
jokban összeszedett stílusvirágai óta, nem is mondhatja magát 
igazi politikusnak az, aki nem süt el – legalább minden második 
mondatában – egy-egy szurkapiszkáló megjegyzést. Az egész 
kampányoló ironizálásnak az a sorok közti valós poénja, hogy ná-
lunk felé soha nem lehet tudni, nem lesz-e holnap életre-halálra 
szóló barát a mai ellenségből, s hogy ez a holtomiglan-holtodiglan 
kĳ elentés eltart-e vajon legalább egy hétig. Vagyis folyik a frász-
bukon a kampány, csakhogy a kormánypárt sem hallgatja tétlenül 
az ellenfelek egyre zengőbb hangját, ezért aztán oldalakat tiltanak 
le, megbüntetnek makacsul ellenzékieskedőket a kiposztolt nyi-
latkozataikért, egyszóval, ha nem is törvénnyel vagy legalábbis a 
divatosabb sürgésségi rendelettel kőbe vésett és gyorsan meg is 
alakuló, már pár hónapja javasolt frászbuk-kommandó nyilvános 
bevetésével. A közösségi terek nemcsak az adok-kapok akciókra, 
de az egyértelmű politikai nyilatkozatokra is csodásan megfelel-
nek, ott ugyanis ki lehet írni olyasmiket, amelyek a tüntetéseken, 
utcai megnyilvánulásokon ki tudja, milyen tettlegességekbe ful-
ladhatnának. Így viszont az ellenválaszokat egyszerűen kitörlik 
és ők megmaradnak szende, hószínű lelkűnek!
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