
Az első közlekedési lámpát 1868-ban helyezték forgalomba a londoni West-
minster-palota előtti Great George Street és a Bridge Street kereszteződésben. 
Feltalálója a nottinghami vasútmérnök, John P. Knight volt. A jelzőberendezés 
hasonlított a vasúti közlekedésben akkor alkalmazott szemaforhoz, és az éj-
szakai használatban piros és zöld fényjelzését gázüzemű lámpái biztosítot-
ták. Az első összekapcsolt közlekedési lámpahálózatot 1917-ben Salt Lake 
Cityben állították fel, amely hat részegységből állt, a működtetését pedig em-
beri irányítás biztosította. A három színt használó közlekedési lámpát 1920-
ban William Potts rendőrtiszt készítette el Detroitban. Két évvel később ame-
rikai mérnökök kidolgozták az automata vezérlésű készüléket, amelyet Hous-
tonban mutattak be. A modern elektromos üzemelésű közlekedési lámpát 
Carlton Cole Magee amerikai feltaláló készítette 1932-ben, de csupán három 
év múlva helyezték először üzembe Oklahomában. A legtovább működő köz-
lekedési lámpát az USA-ban az ohiói Ashvilleben használták, ahol 1982-ig mű-
ködött egy forgalmas kereszteződésben, míg végül a helyi múzeumba került.

KALENDÁRIUM

A közlekedési lámpa története

Január 1 1., hétfő
Az évből 11 nap telt el, hátravan 
még 354.

Névnap: Ágota
Egyéb névnapok: Agáta, Baltazár, 
Honoráta, Szalvia, Tasziló, Tézeusz, 
Vazul, Zsálya

Katolikus naptár: Szent Ágota, 
Szent Honoráta, Tasziló
Református naptár: Ágota
Unitárius naptár: Ágota, Barna
Evangélikus naptár: Ágota
Zsidó naptár: Tévét hónap 
27. napja

Az Ágota női név a görög gyökerű 
Agáta régi m agyar alakváltozata, je-
lentése: a jó. Rokon neve az Agatha, 
mely név legismertebb viselője a de-
tektívregény koronázatlan királynője, 
Agatha Christie (1890–1976), akinek 
a könyveit a világ minden nyelvére le-
fordították, emellett számos színda-
rabként is megállta a helyét. Érdekes 
módon írói pály afutása elején lélek-
tani drámákat ábrázol t regényeiben. 
A londoni Madame Tussauds-panop-
tikumban kedvenc karosszékében, 
papucsban ülő idős hölgyként látha-
tó saját eredeti ruháiban, a viaszmás 
még életében készült, 1972-ben.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kissé túlbecsüli a képességeit, így kép-
telen befejezni a határidős munkáit. Fo-
gadja el a javaslatokat, ha nem akar fe-
szültséget teremteni maga körül!

Bár lendületesen végzi a feladatait, szá-
mos akadállyal szembesül. Alkalmaz-
kodjék rugalmasan a szituációkhoz, 
hallgasson a megérzéseire!

Rendkívül nyugtalannak érzi magát az 
élet minden területén. Igyekezzék meg-
őrizni az önkontrollját, és mindenképpen 
kerülje el a vitás helyzeteket!

Nem úgy haladnak a tervei, ahogyan azt 
Ön beütemezte, emiatt kénytelen komp-
romisszumokat is elfogadni. Bárhogy ala-
kul a napja, maradjon kitartó!

A mai napon főként a személyes viszo-
nyok kapnak hangsúlyt. Értékelje át a ba-
ráti kötelékeit, néhány kapcsolatát pedig 
helyezze új megvilágításba!

Eredményekben gazdag napra készül-
het. Szép sikereket könyvelhet el, ha 
megtalálja a közös hangot a kollégáival, 
valamint beavatja őket a céljaiba.

Bizonyos körülmények felülírják a célki-
tűzéseit. Őrizze meg a higgadtságát, és 
fogadja el, hogy ez alkalommal az irányí-
tás nem az Ön kezében van!

Nem ismer határokat, amikor a munká-
járól van szó. Azonban ne engedje, hogy 
kihasználják az önfeláldozását, mert így 
hamar az ereje végéhez ér!

Uralkodó bolygója ma sok energiával töl-
ti fel Önt, így a rutinmunkák mellett be-
vállalhat új kihívásokat is. Próbáljon meg 
mindenben következetes lenni!

Új színt vihet az életébe, hogyha türel-
mes marad, illetve nyitottan viszonyul az 
újszerű módszerekhez. Fordítson több 
időt a gyakorlati kérdésekre!

Kezdeményezései ezúttal sikerrel járnak. 
Diplomáciai képességével és a gyors 
helyzetfelismeréssel most minden hely-
zetben képes lesz eligazodni.

Hivatásában ne kezdjen bele felesleges 
magyarázkodásba, inkább tegye azt, 
amit helyesnek gondol! Ha tévúton jár, 
úgyis hamar fel fogja ismerni.

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.

SZIGORÚ KORLÁTOZÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–3° / –2°

Kolozsvár
–1° / 1°

Marosvásárhely
–1° / 0°

Nagyvárad
1° / 3°

Sepsiszentgyörgy
–2° / –1°

Szatmárnémeti
0° / 3°

Temesvár
1° / 3°

Szolgáltatás2021. január 11.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. január 
24-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

január
1 1/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két férfi beszélget:
– Az én bátyám már sok könnyet fölszá-
rított.
– Ó, ugyebár lelkész a bátyja, vagy ha-
sonló hivatású?
– Nem, ... (Poén a rejtvényben.)

A hivatás

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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Pizsamában
tetszelgő fasor

A jelek szerint az új polgármester épp az ünnepekre időzítette an-
nak a szándékának a valóra váltását, hogy bebizonyítsa: igenis 
lehet még bőven fokozni Nagyvárad külcsínének rútítását. A bi-
zonyítást természetesen mentorának, az előzőleg három mandá-
tumon át regnáló, ma már megyei főúrnak szánta, de az ő reakci-
ójáról legföljebb néhány csepp kiszivárogtatás fog esetleg eljutni 
a város lakosainak fülébe. Azt sem lehet tudni, hogy az ötlet a 
városatya saját agyából pattant-e ki, vagy van egy ízléstelenségi 
titkos tanácsosa, netán napiparancsban adta ki több emberének 
a fejtörési feladatot, és így született meg a Körös-parti sétányon 
lévő fasor „ünnepi” elrémisztő maskarába öltöztetésének a gon-
dolata. Nem is érdemes töprengeni az ötletgazdán, h isz maga 
a tény, a szép korú fák törzsének csiricsáré, rikító, gusztustalan 
„pizsamanadrágokba” bújtatása a jó ízlés ellen elkövetett leg-
alattomosabb merénylet. Ráadásul három súlyosbító tényező is 
fokozza az elcsúfítást: a szokatlanul meleg december vége és ja-
nuár kezdete eleve kizárja a felfázás veszélyét, már ha a fák ese-
tében beszélhetünk ilyesmiről. Emellett a biológiai vétség mellett 
a másik kettő esztétikai-etikai bűn: az utóbbi években épp ezt 
a sétányt varázsolta csodakertté a virágárus család, akit viszont 
még az előző polgármesternek „sikerült” elűznie onnan virágai jó 
részével együtt, a legfájdalmasabb pedig, hogy a városunk köz-
ismert és közszeretetnek örvendő botanikusáról, Marossy Anná-
ról elnevezett sétányt gyalázták meg. Az elnevezés – gondolom 
– elsősorban nem azért történt, mert a tudós növényszakértő a 
sétány végén lakott, hanem mert sokszo r, látványosan harcolt 
az ott és a város más részein lévő fák mániákus pusztítása ellen. 
S hogy a felbugyogózás az új polgármester ötlete lehet, amellett 
is szól egy – számára?! – „fontos” tény: a fasor közel van a me-
gyeházához, munkába menet nem kerülheti el a megye urának 
fi gyelmét a harsány giccsparádé, és talán ezzel szándékozott 
őt emlékeztetni (ki)választott utódja és mentoráltja, hogy a le-
vegőt tisztító, szemet gyönyörködtető, sok évtizedes fákat ilyen 
módszerekkel is kiadósan meg lehet gyalázni, nevetségessé 
tenni, nem ke ll föltétlenül k ivágni, vag yis az él ettől végképp 
megfosztani őket. A harcos ökológusok pedig ha tüntetni van 
kedvük, menjenek ők is „szemkápráztató” bugyogókban az ut-
cára, hogy mindenki azonnal megértse: együtt éreznek a fákkal.
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