
Az első hullámvasúthoz hasonló építmény egy 18. századi csúszda volt, ame-
lyet 24 méter magasra építettek 50 fokos szögben, és fatámasztékokkal bizto-
sították. 1827-ben az amerikai Summit Hillben egy bányatársaság megépített 
egy gravitációs vasutat, amely egy 14 kilométer hosszú lejtmenetben haladó pá-
lyán futott, hogy a szenet elvigye a pennsylvaniai Mauch Chunk városába. Az 
1850-es években már az izgalomra vágyókat is a vasútra engedték 50 centért. 
A vasúti társaságok hasonló sínpályákat használtak szórakoztatásra, amikor a 
forgalom alacsonyabb volt. Ezen ötletet felhasználva tervezte és építette meg 
LaMarcus Thompson amerikai üzletember a gravitációs hullámvasútját, ame-
lyet 1884-ben nyitottak meg a Coney Islanden. A hullámvasutak technikájában 
újabb áttörést a kaliforniai Disneylandben mutattak be 1959-ben; ez volt a Mat-
terhorn Bobsleds, amely acélcső sínpályával rendelkezett. A mai modern hul-
lámvasutak legtöbbje acélból készül, bár még építenek fából is. Jelenleg több 
mint 2500 hullámvasút működik a világon; ezek közül a legmagasabb (139 mé-
ter magas) a New Jersey-i Six Flags Great Adventure kalandparkban található.
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A Marcell férfi név a latin eredetű 
Marcus személynév továbbképzé-
séből származik, jelentése: Mars 
istennek szentelt. Női párja: Marcel-
la. 1952 óta augusztus 14-e a barlan-
gászok világnapja. Marcel Proust 
(1871–1922) francia regényíró, esz-
széista és kritikus volt, akit elsősor-
ban Az eltűnt idő nyomában című 
regény szerzőjeként ismernek; a kö-
zel 3200 oldalas és több mint kéte-
zer irodalmi karaktert felvonultató 
hétkötetes mű, amelyet a 20. század 
egyik legjelentősebb regényeként 
tartanak számon, 1913–1927 között 
jelent meg.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Belekezdhet az új tervébe, de legyen elő-
vigyázatos! Ha úgy érzi, az Önre váró ese-
mények messze sodorják a céltól, változ-
tasson az álláspontján!

Zsúfolt programja miatt kissé behatárol-
tak a lehetőségei. Ennek ellenére marad-
jon éber, és ne határolódjék el az Ön kö-
rül zajló eseményektől!

Kimagasló teljesítményeket könyvelhet 
el, ha változtat a hozzáállásán. Ám ez ki-
zárólag úgy valósulhat meg, hogyha elő-
térbe helyezi a csapatmunkát.

Egy fontos feladat vár Önre, amely meg-
határozó lehet a további sorsát illetően. 
Vegye komolyan, mert ezzel akár az anya-
gi helyzete is javulhat!

Leleményességre és szakmai tapaszta-
latokra lesz szüksége ahhoz, hogy átvé-
szelje a mai napot. Bármilyen helyzetbe 
kerül, őrizze meg a nyugalmát!

Nehéz választás elé kerül, a felelősség 
kényszere pedig nyomasztóan hat Önre. 
Hagyatkozzék a megérzéseire, mert más-
kor is bevált ez a módszer.

Munkahelyén maradjon türelmes, és 
hagyja kibontakozni az elképzeléseit! Le-
hetőleg csak akkor lépjen, amikor biz-
tos, hogy a helyes utat választotta!

Csakis olyan döntéseket hozzon, ame-
lyek biztos tényeken alapulnak! Próbálja 
hasznossá tenni magát, és segítsen azo-
kon, akik rászorulnak!

Ismeretlen utakra téved, ráadásul aka-
dályok gördülnek Ön elé. Úgy tűnik, csak 
kompromisszumokkal érheti el a céljait, 
ezért legyen együttműködő!

Rendkívül bizonytalan, emiatt pedig 
könnyen befolyásolható. Igyekezzék 
olyan körökben mozogni, ahol nem 
kell attól tartania, hogy tévútra terelik!

Hivatásában véglegesítse a lezáratlan 
kérdéseket! Úgy induljon új utakra, hogy 
nem nyomasztják a múlt terhei! Legyen 
mindenben mértékletes!

Most komoly terhektől szabadulhat meg, 
de ezek érdekében dolgoznia kell. Ha 
szabadjára engedi a képzelőerejét, ké-
pes lesz megtalálni a válaszokat.

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.

SZÉP, ÚJ VILÁG  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
20° / 27°

Kolozsvár
23° / 31°

Marosvásárhely
24° / 31°

Nagyvárad
20° / 27°

Sepsiszentgyörgy
14° / 29°

Szatmárnémeti
21° / 26°

Temesvár
21° / 25°

Szolgáltatás2019. augusztus 14.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. augusz-
tus 25-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

augusztus
14/3
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– Igyekezz, kisfiam, a feladattal, mind-

járt kicsengetnek! – biztatja a tanár a 

táblánál álldogáló nebulót.

– De, tanár úr, ...  (Poén a rejtvényben.)

Mindjárt

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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Mélyre nyúló
gyökerek nyomában

Piros pontot akkor ért volna a miniszterelnökök gyöngyének hir-
telen mozdulata, amivel kibillentette kormányából 4 az 1-ben 
asszonyságot, ha a legelején, amikor felkínálta magát, elutasít-
ja, na de egy sötét rózsaszín pontot ez a kirúgás is megér! Nem-
csak, mert a legújabb divatszín ez a magenta, hanem azért is, 
mert valóban tahóság volt a caracali tragédia kapcsán a „példás” 
nevelését emlegetni. Felháborított a pimaszság is, ahogy felrót-
ta az eddig agyonajnározott főnökének a se szó, se beszéd eljá-
rást. Mintha ki tudja, milyen értékes tervek kivitelezését kellene 
megszakítania, holott az előzőleg már három ízben hazavágott 
tanüggyel negyedszerre is próbált valami rosszat tenni, de már 
az ő ártalmassága sem a régi, maradt hát a nagy semmittevés-
sel. Vakáció lévén, még nem annyira kétségbeejtő az új tanügyér 
körüli hezitálás, de maholnap nyakunkon az iskolakezdés, és ki 
tudja, milyen tudatlan pártcsicskát ültetnek a 4 az 1-ben helyé-
re. Hisz ennek az intézményesített szakértelemhiánynak nagyon 
mélyre nyúlnak a gyökerei, sőt az idő múlásával mintha egyre 
mélyülne. Pedig lassan ötven éve lesz, hogy a vargából lett párt-
főtitkár-államelnök kitalálta, kikkel vegye körül magát a hatalma 
erősítéséül, és kiktől óvakodjék. Nagyon hamar jutott arra a kö-
vetkeztetésre, hogy a legkülönbözőbb ágazatok élére olyanokat 
biggyesszen, akik a legkevésbé ahhoz értenek, amit vezetniük 
kellene. Nem mintha restellte volna a saját alulképzettségét, csak 
attól tartott, hogyha valaki a saját szakterületét kaphatja kézbe, 
abból a legnagyobb bajok történhetnek: a szakértelem bevonza-
ná az embereket, kialakulnának a kisebb-nagyobb hatalmi gó-
cok, és oda a csizmadia hatalma. De így bátran cserélgethette a 
pártkádereket a minisztériumok élén, esetleges hozzáértésüktől 
nem kellett tartania. 1990-ben ért a meglepetés, amikor ezek a 
fegyelmezett végrehajtók munkára jelentkeztek, ajánlkoztak, és 
óhajuk be is teljesült. Ahogy telt az idő, kezdtek ugyan kikopni a 
hatalomból, ám a szakértelem hiányát dicsőítő szellemiség egy-
re inkább virágzott. Most már ott tartunk, hogy a háttérbe vonult 
szakik csemetéi, ilyen-olyan gyorstalpaló kurzusok diplomáival a 
zsebükben, a legkülönbözőbb állami csúcsszervek vezetői közt 
díszelegnek. Ezért háboroghatott a 4 az 1-ben, hisz ő annak idején 
a félig analfabéta akadémikus asszony táskahordozójaként kezd-
te, s most tétlenül várhatja ötödik mandátumának dicső kezdetét.
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