
Bár az amerikai Elias Howe, a mechanikus varrógép feltalálója 1851-ben már 
szabadalmaztatott egy olyan zárószerkezetet, ami a mai cipzár elvét követi, ő 
inkább a varrógép népszerűsítésére helyezte a hangsúlyt, ezért a találmánya 
feledésbe merült. A mai cipzár elődjének tartott eszközt, az úgynevezett gyors  
kampós zárat Whitcomb L. Judson amerikai mérnök alkotta meg, illetve szaba-
dalmaztatta 1893-ban eredetileg az addig csak gombolható férficsizmák záró-
szerkezeteként. Az akkoriban alkalmazott megoldás viszont nehezen volt ke-
zelhető, a kampók/hurkok egymásba akasztását külön nyitóval kellett elvé-
gezni. 1905-ben Gideon Sundbäck svéd származású mérnök tökéletesítette 
ezt a záróelemet, és előállította a mai cipzárt; találmányára 1913-ban kapott 
szabadalmat az Egyesült Államokban. 1923-ban a svájci Martin Othmar Win-
terhalter egy hasonló húzózárat készített, amelyet Riri néven kezdett gyárta-
ni és forgalmazni. A 20. században a műanyagok használatának előretörésé-
vel a korábban fémből készült záróelemek mellett létrejöttek a műanyagból 
fröccsöntött fogazatú cipzárak, nem sokkal ezután pedig a spirál alakúak.
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Az évből 245 nap telt el, hátravan 
még 120.
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A Rebeka héber származású női 
név, elemeinek jelentése: megigéző. 
Rebecca Hall napjaink ismert brit 
fi lmszínésznője, akit 2009-ben a Vic-
ky Cristina Barcelona című romanti-
kus drámában nyújtott kiváló teljesít-
ményéért Aranyglóbusz díjra jelölték. 
Eddigi karrierje során több mint negy-
ven fi lmben szerepelt, legemlékeze-
tesebb alakításait A tökéletes trükk 
(2006), Frost/Nixon (2008), Piroska: 
Időszámításunk szerint 1974 (2009), 
Kísértetek (2011), Az utolsó angol úri-
ember (2012), Christine (2016) és Hol-
mes és Watson (2018) című fi lmekben 
nyújtotta.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Tele van ambícióval, minden tennivalót 
szeretne megoldani. Ne hagyja magát 
befolyásolni, a kockázatos dolgokba pe-
dig ne menjen bele!

Egy fontos üzleti lépés előtt áll. Ragadja 
meg a kivételes lehetőségeket, viszont 
maradjon a realitások talaján! Ne kap-
kodja el egyetlen döntését se!

Bár szellemileg friss, és a rutinmunkákat 
is könnyen elvégzi, a rögtönözés nehezé-
re esik. Próbáljon meg nyitottabb lenni a 
váratlan helyzetekre!

Munkahelyén kiváló lehetősége adódik 
a továbblépésre. De ezt csak akkor tud-
ja megvalósítani, ha képes objektív ma-
radni, és gyors döntést hozni!

Kissé zaklatott, és nem képes kordába 
tartani az indulatait, ezért ha teheti, ke-
rülje el a szócsatákat! Mielőbb tudja le a 
kötelezettségeit, és lazítson!

Rendkívül bizonytalan, ezért ma hiába-
való nagy tervekkel előállnia. Inkább en-
gedje át a vezetést másnak, és ön csak 
sodródjék az eseményekkel!

Könnyen elveszíti a türelmét, így állan-
dó feszültség uralkodik ön körül. A leg-
jobban teszi, ha elkerüli a társaságot, és 
egyedül végzi el a feladatait.

Eredményes napra készülhet. Éljen azok-
kal a lehetőségekkel, amelyeket a sors 
Ön elé sodor! Ezúttal alkalma lesz egy ré-
gebbi problémát is lezárni.

Ne ragaszkodjék görcsösen a korábbi el-
képzeléséhez, ugyanis könnyebb úton is 
elérheti célját! Legyen nyitott a váratlan 
élmények befogadására!

Kissé változó a hangulata, de kitartó 
a munkavégzése során. Használja fel 
a szakmai tapasztalatait, és ne hátráljon 
meg a kockázatos szituációktól!

Szinte semmi sem alakul a tervei sze-
rint. Ne veszítse el az önbizalmát, és őriz-
ze meg nyugalmát! Szükség esetén folya-
modjék új módszerekhez!

Szervezőképességének köszönhetően 
még a váratlan események sem tudják 
felborítani terveit. Munkája mellett sza-
kítson időt a kapcsolataira is!

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.

A JELÖLT  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
20° / 27°

Kolozsvár
22° / 29°

Marosvásárhely
22° / 29°

Nagyvárad
24° / 31°

Sepsiszentgyörgy
23° / 27°

Szatmárnémeti
25° / 30°

Temesvár
24° / 31°

Szolgáltatás2019. szeptember 2.
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. szep-
tember 15-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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2/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Sötét utca a külvárosban.
– Elnézést, uram. Nem látott valahol
egy rendőrt?
– Nem.
– És nem tudja, van itt valahol a közelben 
kapitányság?
– Nincs.
– És vajon riasztóállomás akad errefelé?
– Sajnos az se.
– Akkor, hapsikám, ...!
(Poén a rejtvényben.)

Érdeklődés

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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Törvények nyomában

Sok jól hangzó történetet ki lehet találni, és élvezettel mesél-
getni arról, milyen ősrégi is vidékeinken a jogállamiság, de ha 
ezeknek az állítólagos igazságoknak futólag bár, de ellentmon-
danak a nép körében közismert szólások, akkor az egész állí-
tás összedől. Valahányszor szóba kerül a jogállamiság léte, és 
a nemzetközi porondon netán kétségbe vonja egy-egy rosszin-
dulatúnak, irigynek, bárminek titulált illető ennek meglétét a mi 
házunk táján, rögtön zúdul a népmesekincsnek is a becsületére 
váló magyarázkodás a nép veleszületett imádatáról a törvények 
alkalmazása iránt. Ha a vádlóknak eszébe jutna leereszkedni a 
nép köreibe, és a fennforgó kérdésre adandó válaszokat kérni, a 
válasz egy huncut mosollyal és gyors vállrándítással körített tö-
mör megjegyzés volna, miszerint a törvény a bugyuták számára 
készül. (Legea-i făcută pentru proști!) Nesze neked válasz a kér-
désedre! És hiába próbálkozna az érdeklődő magyarázatot kicsi-
karni, ismételten ezt a magvas megállapítást kapná. Hisz való-
ban mit nem lehet ebből megérteni?! Illetve, ha annyira nem érti, 
akkor számára nem is érdekes, hisz épp az ilyen értetlenkedők-
nek kalapálják össze a törvényeket. Nagy gonddal, semmit nem 
csapva agyon, mert ha a bugyuták is a fő címzettek, de az igazi 
haszonélvezők tudják, mit lehet és kell kezdeni a törvénnyel. 
Ezzel kapcsolatban már nem kell a folklór buja aljnövényzetéig 
leszállnunk, megtette ezt helyettünk a maga idejében Caragiale 
mester, levonva az ugyancsak magvas következtetést: minden 
törvénynek van legalább egy többletcikkelye. Így van! Próbálja 
csak meg bárki végigböngészni a legkézenfekvőbb fogalmak-
kal kapcsolatos törvényeket addig, amíg erre a – kiskapunak is 
nevezett – többletcikkelyre nem bukkan rá, semmi hasznát nem 
látja a törvényböngészésnek. De ahogy ráakadt, megy már si-
mán minden. Jókat nevettem régebben, amikor a napilapokban 
meg-megjelentették a közérdekűnek tartott törvényeket, a vége 
felé illesztve a „kiskaput”: kivéve a kivételeket. Az pedig már az 
ügyeskedő ügyvédek dolga volt, hogy az ügyfelet sikeresen be-
sorolják a kivételek közé. Hasonló furfang a románul cutumának 
nevezett szokásjog, amire a legkülönbözőbb esetekben át lehet 
hárítani sok mindent, feltéve, ha a törvények nyomába eredők 
gyakorlott, ügyes nyomkövetők, és ügyfeleik szempontjait so-
sem tévesztik szem elől. S ha szokásjogállam van, mi kell még?!
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