
Az első nemzetközi közlekedési szabályrendszer 1909. október 11-én 
született meg, ekkor jött létre az úgynevezett párizsi egyezmény, me-
lyet a francia fővárosban tartott világkonferencián írtak alá a részt ve-
vő országok képviselői. A rendelet az automobilok műszaki vizsgálatá-
val, rendszámmal történő ellátásával, a közúti közlekedés rendjével, a 
gépjárművezetők képzésével, illetve a külföldön történő járművezetés-
sel kapcsolatban is tartalmazott rendelkezéseket. A párizsi ajánlásoknak 
megfelelően bevezették az első négy közúti jelzőtáblát (bukkanó, kanyar, 
vasúti átjáró és útkereszteződés). Az elkövetkezendő években új szabá-
lyok léptek érvénybe, így pl. az 50-es évekre a közúti jelzőtáblák száma 
már 59-re nőtt. Az idők folyamán a sebességkorlátozás is állandóan vál-
tozott/változik, országonként eltérő. Az 1968-as év mérföldkőnek tekint-
hető a közúti közlekedés történetében; ebben az évben hirdették ki azt a 
bécsi egyezményt, mely jelenlegi nemzetközi szabályozások alapját ké-
pezi. A rendelet hatálybalépése óta 18 alkalommal módosult.

KALENDÁRIUM

A közlekedési szabályok története

November 4., hétfő
Az évből 308 nap telt el, hátravan 
még 57.

Névnap: Károly
Egyéb névnapok: Berill, Karla, 
Karola, Karolina, László, Linetta, 
Mózes, Sarlott, Sarolta, Vitális

Katolikus naptár: Borromeo Szent 
Károly, Karola
Református naptár: Károly
Unitárius naptár: Károly, Karola
Evangélikus naptár: Károly
Zsidó naptár: Hesván hónap 
3. napja

A Károly régi magyar férfi név, amely 
a török származású karvaly madár-
névből származik. Apor Károly 
(1815–1885) jogász és királyi kamarás 
volt, aki iskoláit Nagybányán kezdte, 
jogi tanulmányait pedig Pozsonyban 
és Bécsben végezte. 1842-ben tagja 
volt az erdélyi országgyűlésnek. Az 
1848–1849-es szabadságharcban 
nemzetőrként vett részt. Egyike volt 
Erdély legkitűnőbb gazdáinak, kü-
lönösen a gyümölcs- és bortermelés 
terén; 1868-as évjáratú rajnai rizling 
bora érmet nyert az 1873. évi bécsi 
világkiállításon. Emellett a kor egyik 
első amatőr fényképésze volt.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bárhogy alakulnak a dolgai, vegyen min-
dent könnyedén! A magatartásával ké-
pes túllépni mindenen. Kedvező új kap-
csolatokat is szerezhet magának.

Kissé feldúlt az állapota, így az érzelmei 
gátolják a logikus gondolkodását. Tar-
tózkodjon a véleménynyilvánítástól, és 
óvakodjon a vitás szituációktól!

Ezúttal túlbecsüli a munkabírását, az Ön-
ben rejlő energiákat. Kénytelen lesz pár 
ügyet félretenni ahhoz, hogy sikeresen le 
tudja zárni a fontosakat.

Olyan dolgokon akad fenn, amelyeket 
máskor gond nélkül, könnyen leküzd. Ha 
nem idegeskedik, és bízik önmagában, 
sorra megoldhatja a feladatait!

Egy váratlan esemény teljesen felborítja 
a mára beütemezett célkitűzéseit. Alkal-
mazkodjon a helyzethez, és vesse be a 
képzelőerejét, improvizáljon!

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően 
nyugodt napra számíthat. Pozitív kisu-
gárzása átragad a munkatársaira is, akik 
segítőkészek lesznek Önhöz.

Uralkodó bolygója türelemre és kitartás-
ra ösztönzi Önt. Kerülje az elsietett dön-
téseket, munkálatai során pedig marad-
jon magabiztos és megfontolt!

Tele van lelkesedéssel, úgy érzi, szinte 
minden akadályon könnyen túl tud lép-
ni. Alkalma lesz próbára tenni a szakmai 
tudását és a leleményességét.

Üzleti ügyei kiválóan alakulnak, de csak 
addig, ameddig nem vállal túl nagy rizi-
kót. Maradjon meg a bevált módszerek-
nél, illetve a saját döntéseinél!

Alaposan fontolja meg a lépéseit, mert a 
türelmetlensége bajba sodorhatja Önt. 
Legyen visszafogott, és mindig vegye szá-
mításba a társai véleményét!

Próbálja meg enyhíteni a környezetében 
kialakult feszültséget, azonban mások 
bonyodalmaiba ne keveredjék bele! Le-
hetőleg kerülje a kockázatot!!

Gyakorlati teendők vannak napirenden. 
Figyeljen a részletekre, ellenőrizze az 
időbeosztását, nehogy egymást keresz-
tező programokat szervezzen!

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
12° / 18°

Kolozsvár
13° / 17°

Marosvásárhely
12° / 16°

Nagyvárad
14° / 17°

Sepsiszentgyörgy
13° / 16°

Szatmárnémeti
14° / 15°

Temesvár
14° / 18°

Szolgáltatás2019. november 4.
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. novem-
ber 17-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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4/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Öreg néni kényelmesen elhelyezkedik 
a fotelben, mellette a kutyája. Nézi a té-

vét, egy vadnyugati történet van műso-
ron. Egyszer csak meglöki a szundikáló 
kutyát, és hangosan felkiált:
– Nézz csak oda, Morzsika! Ez a cow-
boy nem egészen normális! ...! (Poén a 
rejtvényben.)

A tévé előtt

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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Tragikus bohózat

Habár nem kedvelem a mindenben összeesküvést, csalafi nta 
hátsó szándékokat sejtőket, most én is a soraikba léptem, mivel 
a négy év után váratlanul előkapott diszkóbaleset túlságosan 
nyilvánvalóan takargatni kívánja a sokak számára még most is 
hihetetlen kormánybuktát. A miniszterelnökök gyöngye igyekszik 
nem tudomásul venni regnálásának végét, számítva az ilyen-olyan 
csábító ajánlatokra legtöbbször bejövő köpönyegfordítókra, vagy 
ki tudja, mi egyéb járkál a fonottkalács-kontya alatt, a bizalmat-
lansági indítvány sikerét követő örömet viszont a kezdeményezők 
ügyesen kihasználva igyekeztek aránylag hamar új kormány javas-
latával előállni. A levitézlettek az utolsó pillanatban még jól meg-
kenték a helyhatósági széküket biztosan megülő embereiket – állí-
tólag újabb ismeretlen mennyiségű kölcsönből, de ez inkább majd 
a jövő tavaszi helyi választásokra fog beérni. Ezért született meg 
valakinek az ötlete, hogy ha nekik úgy sincsen már semmiképp 
maradásuk, legalább csírájában mérgezzék meg a másik fél örö-
mét, és dobjanak a köztudatba egy olyan bűnbakot, akit könnyű a 
bugyuta népséggel megutáltatni. Előhúzták hát a pince mélyéből a 
hermetikusan lezárt diszkóbalesetet, melyben sajnálatos módon 
hatvanöt fi atal hunyt el, de konkrét felelőst akkor nem találtak. 
Most viszont, aljas céljuk elérésére, megkeresték néhány áldozat 
hozzátartozóit azzal a kéréssel, hogy bármennyire is fájdalmasak 
az emlékek, próbáljanak visszaemlékezni a részletekre, az előke-
rült, frissében titkosított felvételek igazolására. A nézettségért a 
szó szoros értelmében tűzbe menő hírtévék le is adtak ezek közül 
néhányat, amiből a már ismert kaotikus mentésen kívül sok nem 
látszott, viszont a csámcsogó kommentárok a cirkuszra mindig 
éheseknek szájukba rágták, amit látniuk kell. És feltálalták a bűn-
bakot is, minden mentési hiba atyamesterének kikiáltva a tűzol-
tósághoz besorolt rohammentő-szolgálat meghonosítóját, Arafat 
doktort. Aki viszont bejelentette: nem mond le, mert nincs rá oka. 
Dúl hát a felháborodás, elfeledkeznek a régi és az épp alakuló 
kormányról, emlegetik a fi atal áldozatokat, és gyalázzák a szé-
kéhez ragaszkodó sürgősségi orvost. De azt egyetlen tutit mon-
dogató bölcstől sem hallottam, hogy az esemény óta eltelt négy 
esztendő alatt senki nem tett semmit és nem tesz most sem, csak 
az akkori tragédiából farag bohózatot, mentegetésül hároméves 
cirkuszi szereplésüknek.
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