
A drótkötélpályás felvonó (vagy más néven: libegő) a 19. században jött lét-
re, és elsősorban a nagyon meredek, illetve egyéb eszközzel nehezen meg-
közelíthető hegyoldalakra való feljutást, szakadékokon való átkelést biztosí-
totta. Ezen kötött pályás közlekedési jármű atyjának a holland Adam Wiebe-t 
tartják, aki már 1644-ben írásaiban megtervezte az első effajta mechanikusan 
mozgó felvonót. Wiebe találmányát az amerikai Andrew Hallidie fejlesztette to-
vább 1860-ban, amikor a bányászati rendszerekhez drótkötélpályás járművet 
készíttetett. Személyszállítást szolgáló libegőt először 1873-ban építették a né-
metországi Teutschenthalban. Az elektromos áram később forradalmasította a 
légi eszközt, így a 20. század elejére megjelentek az első kabinos személyszál-
lító felvonók. Az első úgynevezett turista légi villamost a német Adolf Bleichert 
mérnök tervezte 1913-ban, aki később céget alapított, és több száz katonai, va-
lamint teherfelvonóval látta el Közép-Európa hegyvidékeit. A II. világhábo-
rút követően számos függővasútgyártó vállalat alakult világszerte, amelyek 
a személyszállító légi felvonók mellett az ipari szállításra is szakosodtak.

KALENDÁRIUM

A drótkötélpályás felvonók története

Január 13., hétfő
Az évből 13 nap telt el, hátravan 
még 353.

Névnap: Veronika
Egyéb névnapok: Benignusz, 
Csongor, Gotfrid, Ivett, Judit, Jor-
dán, Jutka, Vera, Vidor, Zongor

Katolikus naptár: Szent Veronika, 
Szent Hiláriusz, Csongor
Református naptár: Veronika
Unitárius naptár: Veronika
Evangélikus naptár: Veronika
Zsidó naptár: Tévét hónap 
16. napja

A Veronika a görög származású női 
név, jelentése: győzelmet hozó. A név 
ismert viselője Ádám Veronika ma-
gyar biokémikus, akinek a munkás-
ságát 2010-ben Széche nyi-díjjal mél-
tányoltak. Kutatási területe az idegek 
károsodásának tanulmányozása. Ne-
véhez fűződik annak kimutatása, 
hogy kulcsfontosságú metabolikus 
enzimek kóros körülmények között az 
agysejteket pusztító oxigénszármazé-
kokat állítanak elő, ami hozzájárul a 
ne u ro deg eneratív betegségek (pl. Par -
 kin son-kór) és a stroke kialakulásá-
hoz. Tudományos közleményeiből kö-
zel 90 angol nyelven jelent meg.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Próbálja meg célszerűen kezelni a kö-
telezettségeit! Fogadja el a felettesei ta-
nácsait, legyen nyitott a kollégáival, és 
kerülje a viszályos szituációkat!

Őrizze meg a magabiztosságát, és legyen 
nyitott a környezetében élőkkel! Hogyha 
szükséges, segítse ki a munkatársait ja-
vaslatokkal, tanácsokkal!

Úgy érzi, hogy lehetetlenre vállalkozott, 
pedig csupán alapos tervezésre van 
szüksége. Sokkal egyszerűbb a feladata, 
mint az első ránézésre tűnik.

Rengeteg a munkája, ezért koncentrál-
jon mindig az aktuális feladatára! Ne ap-
rózza el a figyelmét azzal, hogy egyszerre 
több teendőt próbál intézni!

Pontosan tudja, mit szeretne elérni, és 
mindent ennek rendel alá. Ámde arra vi-
gyázzon, hogy buzgóságában nehogy ve-
szélybe sodorja a terveit!

Az elmúlt időszak megviselte Önt, így kis-
sé érzékenyen reagál a mai események-
re. Maradjon higgadt, és tartsa magát tá-
vol a vitás helyzetektől!

Kiemelkedő teljesítményre képes, főleg 
olyan területeken, melyek praktikai érzé-
ket igényelnek. Hallgasson a megérzése-
ire, de legyen következetes!

Kapcsolatai zökkenőmentesen alakul-
nak. Sikerei azonban attól függnek, hogy 
milyen mértékben képes alkalmazkodni 
a változó körülményekhez.

Ne mérgelődjön, ha nem úgy halad a 
munkájával, ahogyan azt eltervezte! Sok-
kal többet nyer azzal, ha türelmes ma-
rad, és kompromisszumot köt.

Kerülje a kockázatokkal járó ügyeket! 
Szakmai téren ne hozzon könnyelmű 
döntéseket, és kizárólag olyan feladato-
kat vállaljon, amiket el tud végezni!

Több megpróbáltatás vár Önre. Használ-
ja a diplomáciai érzékét, és minden hely-
zetben legyen rugalmas! Így biztonság-
ban tudja rendezni az ügyeit.

Kirobbanó formában van, határozottsá-
gának köszönhetően pedig most még 
azoktól is segítséget kap, akik eddig 
mindig keresztbe tettek Önnek.

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.

KOLONC  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–5° / 3°

Kolozsvár
–3° / 0°

Marosvásárhely
–2° / 4°

Nagyvárad
0° / 5°

Sepsiszentgyörgy
–4° / 3°

Szatmárnémeti
–1° / 3°

Temesvár
1° / 5°

Szolgáltatás2020. január 13.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. január  
26-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

január
13/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A frissen felvett alkalmazott először megy 
dolgozni munkahelyére. A főnöke meleg 
kézfogással üdvözli, majd azt mondja 
neki:
– Nos, az első feladata az lesz, hogy meg-
fogja a seprűt, és kitakarítja az irodát.
– De, uram, nekem egyetemi diplomám 
van! – háborodik fel a dolgozó.
– Jól van, értem. Akkor megmutatom...  
(Poén a rejtvényben.)

Első nap

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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Gyógyszerparadicsom

Ha jól emlékszem, akkoriban, amikor még komolyan vették, hogy 
például templomokban és iskolákban nem szabad politizálni, 
vagyis nagyjából húsz-huszonöt évvel ezelőtt, akkortájt nyílt 
meg nálunk a gyógyszerpiac kapuja a nagyvilág felé, és azért volt 
tilos felelőtlenül reklámozni az ismeretlen nevű és hatóanyagú 
gyógyszereket, mert fennállt az esetleges mérgezések veszélye. 
Az ugyanis nem kortól vagy korszaktól függ, hogy valakinek a 
mindennapjait abszolút eluraló foglalatossága valamelyik testtá-
jékának a sajgása, bizsergése, szúrása vagy nyomása és termé-
szetesen az ezekkel együtt járó gyógyszer-enciklopédia. Nagyon 
elterjedt ez a folytonosan önnön állapotát vizslató embertípus, 
férfi ak közt is találkozni velük, de mindenekelőtt a nők körében 
elévülhetetlenül divatos. Családban, közvetlen környezetben 
vagy épp a munkahelyen gyorsan megtalálják egymást az ilyen 
érdeklődési körűek, és aztán holtodiglan-holtomiglan folyik a 
szó, hogy ki a betegebb kettejük közül, illetve mi a véleményük 
az épp jelen nem lévő „barátnők” bajairól. Amikor még nem is-
mertük a világhálót, illetve a tévéreklámokban nyoma sem volt 
a gyógyszereknek, kissé nehezebben boldogultak a pirulák vilá-
gában, igaz, akkoriban több volt a sztárorvos vagy éppenséggel 
csodadoktor, akik „jó” üzleti érzékkel vonták be pácienseik közé 
az orvoszaklató hölgyeket, ezzel alapozva meg hírnevüket. Most 
már régen nem hallottam csodadoktorokról, hisz elég leülni a 
számítógép elé, és ömlik az információ. Ráadásul a reklámfüg-
gő kereskedelmi tévéadókból is zúdulnak a különösen divatos 
bogyók, és bár – gondolom kötelezően – azzal zárul az ajánlat, 
hogy kérdezzék meg orvosukat vagy gyógyszerészüket, az újabb-
nál újabb tablettavadászok legtöbbször nagyvonalúan ejtik ezt a 
lépést. Egymás közt cserélgetik az információkat, amolyan vak 
vezet világtalant alapon. Az sem ritka, hogy orvosaikat a netről 
szerzett ismeretek egész tárházával keresik fel, és ha szépen 
kéri őket a doktor, hajlandóak kioktatni olyasmivel, amit lehet, 
egy vicces kedvű illető heccből posztolt. De a lényeg, hogy ez 
is ugyanolyan veszélyes, mint a templomtól az iskolákig meg-
telepedett politizálás, vagyis a rengeteg hozzá nem értő, magát 
mindentudónak hívő „oktat ki” mindenkit. A gyógyszerek ese-
tében addig hallgatja a reklámokat, olvassa a netbölcseket, 
hogy végül kirekeszti magát a tobzódó földi gyógyszerédenből.
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