
Bár Arisztotelész görög tudós i. e. 322-ben már megfogalmazta a fogaske-
rék-meghajtás elméletét, a tengellyel rendelkező és a kerülete mentén fogak-
kal ellátott elem megalkotójának Kteszibiosz alexandriai feltalálót tartják szá-
mon. Az egyiptomi tudós egy vízórába építette bele ezt az alkatrészt i. e. 250 kö-
rül, amely szerkezetéből kifolyólag egy másik, szintén fogas elemnek meg tudta 
változtatni a mozgásjellemzőit (irányát, szögsebességét, nyomatékát, a haladó 
mozgás jellegét). A kezdetben fából készült hajtóműves eszközt eleinte fogas-
lécekhez csatlakoztatták, később pedig más fogaskerekekhez. Az idők során a 
fém öntési technikák forradalmasították az elem előállítását, és egyre szélesebb 
körben kezdték alkalmazni ezen eszközt. A miniatűr fogaskerekek mechanikus 
órákba való alkalmazása a 8. században valósult meg, ez az eljárás később ál-
talánossá vált. A fogazott hajtásoknak idővel egyre több típusa jelent meg (pl. 
egyenes és ferde fogazatú hengeres fogaskerék, kúpkerék stb.). Mára a gépko-
csik, mozdonyok, sínhez kötött járművek, felvonók, emelő- és szállítógépek, me-
zőgazdasági gépek működése elképzelhetetlen fogaskerekes hajtóművek nélkül.

KALENDÁRIUM

A fogaskerék története

Február 25., csütörtök
Az évből 56 nap telt el, hátravan 
még 309.

Névnap: Géza
Egyéb névnapok: Cézár, Décse, 
Gécsa, Gyécsa, Taráz, Tarcal, Tar-
csa, Tarsa, Tege, Valda, Vanda

Katolikus naptár: Szent Cézár, 
Géza, Edömér, Vanda
Református naptár: Géza
Unitárius naptár: Géza
Evangélikus naptár: Géza
Zsidó naptár: Ádár hónap 
13. napja

A Géza férfi név török méltóságnév-
ből jött létre, jelentése: hercegecske. 
Radványi Géza (1907–1986) Kos-
suth-díjas magyar rendező, forgató-
könyvíró, tanár, író és publicista volt. 
Az 1920-as évek közepén riporter-
ként dolgozott Európa több városá-
ban. 1937-ben feleségül vette Tasnády 
Fekete Mária színésznőt, aki több 
későbbi fi lmjeiben szerepelt. 1947-
ben Olaszországba költözött, 1954-től 
kezdve a müncheni Filmművészeti 
Fő is kola tanára volt. 1977-től visszate-
lepedett Budapestre.  A Lányok egyen-
ruhában (1958) című dráma rendezé-
séért Arany Medve díjra jelölték.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ragadja magához a kezdeményezést, 
lépjen a tettek mezejére! A sikerek ér-
dekében hallgassa meg a társai vélemé-
nyét, és fogadja el az újításokat!

Legyen óvatos, a jelenlegi problémáit ne 
vitassa meg olyanokkal, akikben nem bí-
zik meg teljes egészében! Könnyen visz-
szaélhetnek a helyzetével.

Üzleti kapcsolatainak köszönhetően 
most szép eredményeket ér el, komoly 
haszonra számíthat. Kreatív ötleteit te-
kintve maradjon a realitás talaján!

Tárgyalásain legyen határozott, és vá-
lassza az egyszerű megoldásokat! Olyan 
lehetőség sodródik ma Ön elé, amely so-
kat lendíthet a karrierjén.

Kapcsolatai úgy alakulnak, hogy kizök-
kentik Önt a megszokott nyugalmából. 
Személyes igényeit gondolja jól át, és 
mindenben maradjon mértékletes!

Rengeteg munka vár Önre, de szerencsé-
re tele van lendülettel, és segítő kezek-
ben sem szenved hiányt. Anyagi kérdé-
sekben legyen elővigyázatos!

Tele van tettvággyal. Koncentráljon a ha-
logatott feladatok megoldására, és hall-
gasson a megérzésére! Magánéletében 
némi fordulatokra számíthat.

Képtelen úrrá lenni az Ön körüli zűrzava-
ron. Bizonytalansága rányomja a bélye-
gét a hangulatára, ezért most csakis a 
háttérből tevékenykedjen.

Hajlamos meggondolatlanul ítélkezni, 
egyes jeleket pedig félreértelmezni. Fi-
gyeljen jól oda a részletekre, majd objek-
tíven kezelje a problémákat!

Fordítsa a figyelmét a kollégái felé, le-
gyen nyitott mások céljaira! Ezáltal a sa-
játjaihoz is kiváló ötleteket kaphat, és 
könnyebben átléphet a buktatókon.

Bonyolult pillanatok várnak Önre, több 
irányba is toleranciát kell mutatnia. A vá-
ratlan helyzetekben őrizze meg hidegvé-
rét, ne veszítse el a türelmét!

A tettvágy és gyorsaság jellemzi a napját. 
Az elcsúszott határidőket ezúttal köny-
nyedén behozhatja, emellett befejezheti 
egy régóta húzódó munkáját is.

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.

AKTUÁLIS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
4° / 12°

Kolozsvár
8° / 12°

Marosvásárhely
7° / 15°

Nagyvárad
8° / 16°

Sepsiszentgyörgy
4° / 14°

Szatmárnémeti
7° / 14°

Temesvár
12° / 15°

Szolgáltatás2021. február 25.
csütörtök10

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

Cím:

Vasútépítés folyik. A mérnök bemegy az 

egyik házba, és így szól a gazdához:

– A vonat éppen maguk házán fog ke-

resztül menni.

– Én nem bánom, de nagyon tévednek, 

ha azt hiszik, hogy ha jön a vonat, majd 

én mindig ... (Poén a rejtvényben.)

Felszólítás

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

6

3

7

3

7

9

5

4

3

8

6

2

7

8

9

8

1

9

6

3

5

1

5

2

3

3

1

2

4

8

Vihar a síneken

A lassan egyéves évfordulóját ünneplő vírus még nem fordult 
ugyan a lecsengés útjára, de már mindannyian megszoktuk a 
jelenlétét, illetve a támadásainak a kivédési módjait. Úgyhogy 
nem csoda az elmúlt napokban hirtelen teljes erővel felzúgott, 
a 90-es évek elején mindennapos utcai megnyilvánulások han-
gereje. Működésbe lépett volna az ókori rómaiak által szentesí-
tett „kenyeret és cirkuszt” jelszó uralma?! Egyáltalán nem tartom 
kizártnak, mivel az ókori görögöknek és rómaiaknak nem volt 
ugyan se számítógépük, se atombombájuk, de az emberi termé-
szetről mindent tudtak. Például az egyik legfontosabbat, hogy 
soha nem szabad hagyni tétlenkedve bámészkodni az embert, 
mert annak csakis valamiféle erőszakoskodás lesz a vége. A gö-
rögök inkább a sportolást kínálták fel csendben az embereknek, 
a rómaiak pedig a cirkuszi játékokat. És magától értetődő, hogy 
mindkettőt nagylelkűen hagyományozták is az utókorra, mi pe-
dig élünk vígan a sportos-cirkuszos örökségünk kiélvezésével. 
Persze a mai kor emberének nem mindig jók a régiek elfoglalt-
ságai, ezért aztán – jogkövetelés címén – próbálkoznak a két 
hagyományt egybemosni. Az éktelen ordítozás nem idegen az 
arénák világától, de a vírus miatt az utcai őrjöngés szinte teljesen 
eltűnt. Most viszont újra rákezdték: vezető hír lett, hogy a vas-
úti alkalmazottak már nem bírják tovább, és igenis fennhangon 
akarják ezt világgá kiáltani. Bevallom, bármennyire fi gyeltem a 
híradást, nem teljesen értettem, mi is a bajuk: ordítoztak ugyanis 
a sínek állapotáról, a metrókocsikról, vagonokról, méltatlan fi ze-
tésekről, de tisztán nem derült ki, mi fáj nekik a legjobban. Nem 
vagyok éppen naprakész a vasutasok munkakörülményeivel, de 
munkája – szerintem – mindegyik tüntetőnek lehet, mert munkát 
nem követeltek. És azt sem, hogy végre mehessenek is dolgozni, 
ha már kevésbé támad a vírus. De megkockáztatnék egy sunyi 
kérdést: akkor a fi zetést miért kapják?! Bejátszottak egy másik 
jelenetet, ahol a tanügyiekről volt szó. De abból sem értettem, 
mi a követelésük. Valószínűleg én vagyok a hibás, illetve a ko-
rom, ami miatt nem értem már az „aktív dolgozók” jogkövetelő 
logikáját és/vagy a munkamorálját. Vagy csak a hideg a hibás?! 
És tavasszal majd lecsendesednek, a vonatok nem fognak órákat 
késni, és a tanárok is örülnek, ha személyesen találkozhatnak 
a gyerekekkel?! Nem tudom, majd kiderül. Legalábbis remélem!
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