
A manapság is használatos csavaros rögzítés Arkhimédész görög tudós nevéhez 
fűződik, aki az időszámításunk előtti 3. században már alkalmazta ezt a kötőele-
met, mikor megalkotta az Arkhimédész-féle csavart (vízemelő gépet). A csavarelv 
kötőelemként felhasználható tulajdonságát egy német órásmester érvényesítet-
te legelőször 1513-ban, akinek a kézzel reszelt csavarja nagymértékben hasonlí-
tott a mai csavarokhoz. Jesse Ramsden angol matematikus 1770-ben létrehozta 
az első működő csavarvágógépet, honfitársa, Henry Maudslay pedig 1797-ben 
egy olyan szerkezetet alkotott, amely már képes volt a pontos méretű csavarok 
tömegtermelésére is. A csavarok történetében a szabványosítás volt az újabb 
mérföldkő, ami Sir Joseph Whitworth brit gépészmérnök érdeme; 1841-ben ő ve-
zette be azt a rendszert, amely megszabja a csavarméretekhez tartozó orsóát-
mérőt, magfurat átmérőt, menetemelkedést, menetsűrűséget, menetmélységet, 
magátmérőt és középátmérőt. A legtöbb érték milliméterben van kifejezve, egyes 
példányokon lévő számok pedig a szakítószilárdságot mutatják. A mindmáig al-
kalmazott British Standard Whitworth nevű szabványosítást róla nevezték el.

KALENDÁRIUM

A csavargyártás története

November 18., szerda
Az évből 323 nap telt el, hátravan 
még 43.

Névnap: Jenő
Egyéb névnapok: Csende, Jolán, 
Jónás, Noé, Ottó, Ödön, Péter, Pető, 
Román

Katolikus naptár: Római bazilikák 
búcsúja, Szent Jenő
Református naptár: Jenő
Unitárius naptár: Ödön
Evangélikus naptár: Jenő
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
2. napja

A Jenő férfi név a hatodik magyar 
honfoglaló törzs nevéből ered, je-
lentése: tanácsadó, bizalmas. Rejtő 
Jenő (1905–1943) zsidó származású 
magyar író volt, aki az 1930-as évek-
ben bohózatokat kezdett írni. Legelső 
darabját (Gengszteridill), amelyet a 
gyerekkori barátjával, Nádasi Lász-
lóval közösen írt, 1932-ben mutatták 
be. Ezután a ponyvaregényeivel vált 
ismertté; ezeket eleinte Gibson La-
very álnéven írta, majd, amikor jelen-
tős sikereket ért el, bevallotta, hogy 
ő volt a szerzőjük. Később a Nova 
könyvkiadó hatására felvette a P. Ho-
ward álnevet.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Uralkodó bolygója ezúttal arra ösztön-
zi, hogy fejlessze szakmai ismereteit. Le-
gyen mindenkivel nyitott, és ragadja meg 
a kínálkozó lehetőségeket!

Kilátástalan helyzetbe sodródik, így kitar-
tásra és türelemre lesz szüksége. Ne es-
sen kétségbe, bízzon önmagában, majd 
keresse a kivezető utat!

Hajlamos előtérbe helyezni az igényeit, 
amivel elnyomja a környezetében élőket. 
Ha nem változtat a hozzáállásán, komoly 
gondokba sodródhat!

Fontolja meg a lépéseit, viszont ne en-
gedje, hogy bárki is eltávolítsa a célki-
tűzéseitől! Szenteljen több időt a magán-
életére és a kapcsolataira!

Minden erőfeszítése ellenére zsákut-
cába kerülnek az ötletei. Közelítse meg 
más szemszögből a célkitűzéseit, hogy-
ha szükséges, módosítson rajtuk!

Felgyorsulnak Ön körül az események. 
Magánéletében a közös érdekek domi-
nálnak, munkájában pedig az alkalmaz-
kodókészségét teszik próbára.

Hivatásában pozitív tapasztalatokban 
lesz része, emellett pár kapcsolata új 
szintre emelkedik. Ma elsősorban a csa-
patmunkára fektesse a hangsúlyt!

Legyen készséges a társaival, a negatív 
véleményét tartsa meg magának! Minél 
nagyobb az önuralma, annál nagyobb 
népszerűségre számíthat.

Akadályok sorozatába botlik, segítség-
re pedig most nem számíthat. Ne legyen 
vakmerő, maradjon olyan talajon, ahol 
magabiztosan mozoghat!

Megbeszélései során olyan új informáci-
ók birtokába jut, amelyek más megvilágí-
tásba helyezik az ötleteit. Ez alkalommal 
bátran kockáztathat!

Bár lendületesen végzi a feladatait, el-
követ néhány kapitális hibát. Mielőtt to-
vábblépne, elemezze a helyzetét, és kér-
jen javaslatokat a kollégáitól!

Lehetősége nyílik valóra váltani egy ré-
gebbi tervét. Olyan segítőkre is talál, akik 
szinte mindenben támogatják Önt, és 
számos kiváló ötlettel állnak elő.

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.

R. I. P. :)  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
3° / 7°

Kolozsvár
5° / 9°

Marosvásárhely
4° / 9°

Nagyvárad
7° / 9°

Sepsiszentgyörgy
3° / 7°

Szatmárnémeti
7° / 8°

Temesvár
9° / 1 1°

Szolgáltatás2020. november 18.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. novem-
ber 29-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
18/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A sarkon egy koldus ül, kezében fehér bot, 
előtte kalap, a kalap előtt tábla: vak. Egy 
járókelő fémdarabot dob a kalapba:
– Uram, ez nem pénz!
– Ha maga vak, honnan tudja mit dobtam 
a kalapjába?
– Nem én vagyok vak, hanem az öcsém. 
Csak megkért, hogy vigyázzak a placcra, 
mert el kellett mennie.
– Hova kellett mennie?
– ... (Poén a rejtvényben.)

A sarkon

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

8

7

4

5

1

2

8

9

6

4

8

1

7

7

2

9

4

3

5

4

6

5

9

4

8

2

1

4

6

3

A képmutatás
csúcsteljesítménye

Miközben naponta újabb meg újabb szigorításokkal öntenek nya-
kon, kínszenvedés a levegővétel, és akinek szemüveget kell az 
utcán hordania, annak lassan a látás is elérhetetlen lesz a gyors 
bepárásodás miatt, akkor november első hetében megjelentek a 
karácsonyi díszek a városban. Nem tudom, országos intézkedés 
volt-e, vagy csak a régi-új városvezetőség hajtotta-e túl a buzgó-
ságot, hisz az ünnepi kivilágításokról nem hallottam bejelenté-
seket, csak a szokásos decemberi vásárok, illetve a szilveszteri 
mulatságok letiltásáról, az viszont tény, hogy nagyon furcsán hat 
az apró kis égőkből kirakott, két nyelven szóló ünnepi köszöntés. 
Lehet, az én türelmem járja már a végét, de amikor először meg-
láttam, november első napjaiban a kellemes ünnepeket kívánó 
utcadíszeket, nagyfokú arcátlanságnak éreztem. Milyen „kelle-
mes” lesz az idei karácsonyozás, amikor lassan ott tartunk, hogy 
– elnézést a hazabeszélésért – lapunk zseniális hirdetésének 
értelmében igazán csak olvasni szabad még mindazon tevékeny-
ségek közül, amelyekhez eddig szoktunk. És azt is csak addig, 
amíg valakinek nem támad olyan ötlete, hogy az olvasás rontja 
a közhangulatot, egyébként is improduktív időtöltés a betűk fi -
gyelése, úgyhogy betiltani, és legföljebb mozgó hangosbeszélő-
kön át közlik majd a népséggel, mit nem szabad aznap. Mindezt 
természetesen halkan, jelképes egymásköztiségben mondom, 
nehogy olyan hallja meg, akinek hatalmában áll oldozni és kö-
tözni az emberi kapcsolatok zsinegeit, és homlokára csapjon: jó 
ötlet, holnaptól tilos az olvasás is! Nem ragozom tovább ezt a 
gondolatsort, pedig kínálkozna egy olyan összefüggés is, hogy 
akik most ismerkednek a betűk világával, azok nem biztos, 
hogy felnőttként könyvmolyokká válnak majd. Na de vissza az 
ünnepi jókívánságokhoz, amivel kapcsolatban nem tisztáztuk, 
mi is lesz majd az ünnepek körítését adó ajándékozásokkal és 
eszem-iszomokkal, hisz ezeket bizony akadályozzák az értel-
metlen tiltások. Az átkosban milyen egyszerűen megoldották: 
kikerült a karácsony elnevezés a szótárból, minden egyéb meg-
maradt a nagyon-nagyon régi, téli napforduló környéki ünneplé-
sekből. Szégyellhetik hát magukat a döntéshozók, hogy ennyire 
együgyűnek tartanak bennünket: örüljünk a novemberi „előka-
rácsonynak”, ne telhetetlenkedjünk, hisz fent vannak a kiírások, 
egyelőre még el is olvashatjuk őket, mi kell még ennél több?!
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