
Arthur Hugo Cecil Gibson amerikai feltaláló 1916-ban (a mai rollerekhez hason-
ló) kétkerekű, benzinmotoros járművet szabadalmaztatott, melynek gyártását 
a New York-i Autoped Company végezte. Három évvel később a német Krupp 
AG vállalat révén a vívmány Európában is teret nyert. Az Autoped néven forgal-
mazott járműnek később megjelent az elektromos változata is, amelynél az el-
ső kerékre felszerelt hajtóművet akkumulátor üzemeltette. Mindkét változa-
tot 1922-ig gyártották, aztán több évtizeden át az effajta kétkerekű járművek 
feledésbe merültek. 1986-ban az amerikai Steve Patmont mechanikai műsze-
rész forgalomba hozta a Go-Ped Roadster nevű elektromos rollerét, ami viszont 
nem vált népszerűvé. Az elektromos autók és a nagy kapacitású akkumulátorok 
a 2000-es években egyre nagyobb hangsúlyt kaptak, elterjedésükkel párhuza-
mosan gyors ütemben kezdtek kereskedelembe kerülni a különböző elektro-
mos meghajtású rollerek is. Ezek manapság főleg alumíniumötvözetből készül-
nek, felszereltségük (összecsukhatóság, praktikus hordozhatóság stb.) pedig 
a modern lábmeghajtású rollerekéhez hasonlóan állandóan korszerűsödik.
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Az elektromos roller története

Október 10., csütörtök
Az évből 283 nap telt el, hátravan 
még 82.
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A Gedeon héber származású bibliai 
férfi név, jelentése megfejtetlen, egyes 
vélemények szerint kardforgató, má-
sok azonban a romboló, pusztító ki-
fejezésekkel hozzák összefüggésbe. 
Richter Gedeon (1872–1944) a mo-
dern magyar gyógyszeripar megte-
remtője volt, aki 1907-ben felépítette 
az első gyógyszergyárat. A vállalat 
első nagy sikerét, a Kalmopyrin ne-
vű fájdalomcsillapítót 1912-ben sza-
badalmaztatták, a Hyperol nevű fer-
tőtlenítő tabletta pedig az I. világhá-
borúban kapott fontos szerepet. Az 
1940-es évekre már 25 gyógyszersza-
badalma volt.

Christopher Reeve (1952–2004)
A Superman-fi lmekből ismert színész 
New Yorkban született 1952. szep-
tember 25-én jómódú család-
ban. Apja író volt, édesany-
ja pedig újságíróként dol-
gozott. Szülei korán el-
váltak, így négyévesen 
anyjával Princetonba 
költözött, és ugyanitt 
végezte tanulmányait 
egy magániskolában. 
Tinédzserkorában ki-
sebb színházi szerepe-
ket is vállalt Cambridge-
ben. Később felvételt nyert 
a Cornell Egyetemre, pár év 
múlva azonban a New York-i 
Juilliard School színészképzőn szer-
zett diplomát. 1978 és 1987 közt Gae Exton 
élettársa volt, kapcsolatukból két gyermekük (Matthew, Alexandra) született. Első 
fontos fi lmszerepét 1978-ban alakította a címszereplő Superman karaktereként, mely 
produkciót három folytatás követett. A következő években olyan alkotásokban sze-

repelt, mint a Valahol, valamikor (1980), Anna Kare-
nina (1985), A rózsa és a sakál (1990), Napok romjai 
(1993). 1992-ben feleségül vette Dana Morosini szí-
nésznőt, akivel haláláig boldog házasságban élt; egy 
fi uk (Wil liam) született. 1995-ben egy lovas baleset 
következtében mozgásképtelenné vált. 1998-ban 
tolószékben játszott főszerepet a Hátsó ablak című, 
1954-es Hitchcock-fi lmfeldolgozásában; teljesítmé-
nyéért Aranyglóbusz díjra jelölték. Mount Kiscóban 
hunyt el szívrohamban 2004. október 10-én.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Legyen nyitott a környezetében élőkkel! 
Tevékenységei révén most olyan embe-
rekkel ismerkedhet össze, akikben ké-
sőbb segítő partnerekre lel.

A munkahelyén túlbonyolítja a dolgokat. 
A helyes megoldások érdekében jobban 
tenné, ha most kizárólag a tényekre, il-
letve az észérvekre hallgatna.

Olyan kihívásokkal kell szembenéznie, 
amelyekhez nem érzi felkészültnek ma-
gát. Tevékenykedjen a háttérből, a fon-
tos döntéseket pedig napolja el!

Megterhelő napnak néz elébe, ezért ne 
foglalkozzék olyan problémákkal, ame-
lyek megoldása pontosságot igényel! 
Koncentráljon a rutinmunkákra!

Igyekezzék önállósítani magát, ugyanis 
most olyan feladatok várnak Önre, ame-
lyeket egyedül kell elvégeznie. Használja 
ki a szakmai tapasztalatait!

Folyamodjék a bevált munkamódszerek-
hez, mert csak ekként lesz képes haladni 
a teendőivel! Ha sorsdöntő lépésre kény-
szerül, kérjen tanácsot!

Bár pragmatikusan indul a mai napja, 
később váratlan fordulatokat tartogat 
Önnek a sors. Bármilyen helyzet alakul 
ki, maradjon végig alkalmazkodó!

Rendkívül éber szellemileg, így pontosan 
fel tudja mérni a kockázatokat. Főként a 
csapatmunkát és a szervezési művelete-
ket részesítse előnyben!

Használjon fel minden lehetőséget arra, 
hogy megkönnyítse a teendőit. Ha segít-
séget kínálnak, fogadja el, és ne keres-
sen hátsó szándékot e mögött!

Ma hajlamos elhamarkodottan csele-
kedni, valamint elmerülni a problémák 
tengerében. Rendszerezze a teendőit, és 
állítson fel fontossági sorrendet!

Kissé megingott a belső egyensúlya, emi-
att kiszámíthatatlanul viselkedik. Csu-
pán olyan feladatokat vállaljon, amelye-
ket egyedül is meg tud oldani!

Ossza meg elképzeléseit a bizalmasabb 
társaival! Amennyiben nyitott az újításra, 
valamint a változásra, akár új, önzetlen 
szövetségesekre is lelhet.

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.

FORMATERV  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
10° / 17°

Kolozsvár
10° / 14°

Marosvásárhely
12° / 18°

Nagyvárad
12° / 14°

Sepsiszentgyörgy
1 1° / 16°

Szatmárnémeti
12° / 16°

Temesvár
13° / 15°

 » 1998-ban fősze-
repet a Hátsó ablak
című, 1954-es Hitch-
cock-feldolgozásá-
ban; teljesítményé-
ért Aranyglóbusz 
díjra jelölték. 
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A feleség csodálkozva kérdi a férjét:
– Béla, mégis miért iszod a söröd becsu-
kott szemmel?
– Azért, mert az orvos azt mondta, ne-
hogy rá merjek nézni az italra.

A tanárnő kérdi Pistikét:
– Ki mondta azt, hogy forog a Föld?
– Sajnos nem tudom, tanárnő, kérem.
– Galilei mondta. És mikor mondta ezt? 
– Gondolom, amikor kijött a kocsmából.

VICC

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

október
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A kislány későn megy haza. Az apja 

gyanakodva nézegeti, aztán ráförmed:

– Mari, a bal harisnyádon leszaladt 

egy szem!

– De, apu, ezért haragszol ennyire?

– Nem. Amikor elmentél, akkor ... volt 

leszaladva! (Poén a rejtvényben.)

A balon

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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