
A világ első motoros autóbuszát a német Karl Benz tervezte 1896-ban. Ez a jár-
mű öt lóerős, 2650 köbcentis motorral rendelkezett, és 20 km/óra volt a maxi-
mális sebessége. A 20. század első felében számos európai országban kezd-
tek motoros buszokat gyártani, és megjelennek a manapság is ismert nagy már-
kák, mint a Mercedes-Benz, Volvo, Renault, Setra, Scania, Heuliez, Steyr, illetve a 
MAN elődje, a Büssing. A nagy befogadóképességű buszok erős felfüggesztését 
a Gottlieb Daimler német gépészmérnök oldotta meg először, a járművek nagy 
nyomatékú dízelmotor-alkalmazását pedig Rudolf Diesel fejlesztette ki. A Merce-
des-Benz 1951-ben elkészítette az első csuklós buszt, 1976-ban pedig a Neoplan 
gyár megalkotta az első alacsony padlós buszt. A 80-as évektől szinte minden 
gyártó elkészítette az alacsony padlós verzióját. A korai benzines változatok után 
szinte csak dízelmeghajtásúakat készítettek, de számos gyártó próbálkozott al-
ternatív megoldásokkal, például földgáz- (1971) vagy hidrogén-üzemanyagú 
(1994) buszokat vezetett be. Jelenleg a múlt század végén feltalált üzemanyag-
cellás busz számít a legmodernebb és legkörnyezetkímélőbb megoldásnak.

KALENDÁRIUM

Az autóbuszok története

Április 21., szerda
Az évből 111 nap telt el, hátravan 
még 254.

Névnap: Konrád
Egyéb névnapok: Abelárd, 
Anasztáz, Enikő, Kurt, Róza, Simeon, 
Simon, Zelma, Zelmira, Zsombor

Katolikus naptár: Szent Anzelm, 
Szent Konrád
Református naptár: Konrád
Unitárius naptár: Róza, Enikő, 
Zsombor
Evangélikus naptár: Konrád
Zsidó naptár: Ijjár hónap 9. napja

A Konrád német eredetű férfi név, 
elemeinek jelentése: merész és ta-
nács. Rokon nevek: Kunó, Kurt. Wil-
helm Conrad Röntgen (1845–1923) 
német fi zikus és gépészmérnök volt, 
aki Hollandiában kezdte a tanulmá-
nyait. 1870-ben publikálta első tudo-
mányos értekezését, két évvel később 
pedig doktori címet szerzett Stras-
bourgban. 1894-tól kezdve katódsuga-
rakkal kapcsolatos kutatásokat vég-
zett. Az általa kezdetben X-sugárnak 
nevezett kutatómunkája több mint 
három évig tartott. A róla elnevezett 
sugárzás felfedezéséért 1901-ben első-
ként kapta meg a fi zikai Nobel-díjat.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ma több előnyös lehetőség kínálkozik, 
de mielőtt bármelyiket is elfogadná, ele-
mezze a részleteket, és számoljon min-
den lehetséges következménnyel!

Számos buktató nehezíti a napját. Csu-
pán úgy érhet el eredményeket, ha fel-
méri a problémákat, és mindig a legegy-
szerűbb megoldást választja!

Ha nem elég körültekintő, súlyos követ-
kezményekkel járó hibákat követhet el. 
Kicsit vegyen vissza a munkatempóból, 
és figyeljen jól a részletekre!

Fontos döntéshozatal esetén hallgasson 
az ösztöneire, ezek megmutatják majd 
Önnek a helyes utat! Semmiképpen ne 
hagyja magát befolyásolni!

Bár hatalmas lendülettel veti bele magát 
a teendőibe, közben számos hibát vét. 
Mielőtt továbblépne, igyekezzék megta-
lálni bizonytalanságának okait!

Ezúttal bátran a tettek mezejére léphet. 
Elképzeléseit azonban aprólékosan dol-
gozza ki, ekként nem érhetik váratlan 
fordulatok vagy meglepetések!

Kissé szétszórt, nehezen tud a realitás 
talaján maradni. Lehetőleg fontos ügyek-
ben ne döntsön, főleg azokban, melyek-
nek anyagi vonzata is lehet!

Úgy véli, szellemileg nem képes tartani 
a lépést az elvárásokkal. Mielőbb lezár-
hatja a határidős teendőit, ám ehhez ön-
fegyelemre lesz szüksége.

Munkahelyén rengeteg gyakorlati ügyre 
kell odafigyelnie. Ne kapkodjon el sem-
mit, győződjön meg minden lépés he-
lyességéről, mielőtt bármit is tesz!

Kihívást jelentő teendőkre készülhet 
a mai napon. Őrizze meg a önuralmát, 
a feladatok során pedig vesse be minden 
tudását, valamint a tapasztalatát!

Úgy érzi, időnként félrecsúsznak a szá-
mításai. Maradjon határozott, és ne ké-
telkedjen a képességeiben! Hamarosan 
egyenesbe jönnek a dolgai.

Zsúfolt napra készülhet, sok tennivaló 
vár Önre. Legyen kitartó, ne adja fel az el-
ső buktatónál! A sikerek hamarosan kár-
pótolni fogják a fáradozásaiért.

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.

TALÁLÓ DESIGN  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
6° / 12°

Kolozsvár
7° / 13°

Marosvásárhely
8° / 14°

Nagyvárad
10° / 15°

Sepsiszentgyörgy
6° / 12°

Szatmárnémeti
10° / 15°

Temesvár
1 1° / 16°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. május 
2-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

április
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két csiga vándorol a sivatagban. Már 
nagyon szomjasak, amikor elérnek egy 
oázishoz, betérnek az ivóba, és sört kér-
nek. Mivel egy garasuk sincs, megegyez-
nek, hogy az egyikük hazamegy pénzért. 
Aki marad, addig nem iszik bele a sörbe. 
Az egyik már több éve várja, s nem tudja 
megállni, nyúl a pohár felé. A társa beki-
ált az ablakon:
– ... (Poén a rejtvényben.)

Állati

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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Szárnyalás
vagy mélyrepülés?!

A harminc évet, ami alatt egy új nemzedék érik felnőtté, kissé 
avíttas szóval nevezzük egy emberöltőnek. Sokan összetévesztik 
az emberélettel, mások meg nem is használják. Sebaj, én sem 
azért hoztam szóba, mert szeretném visszacsempészni a nyelv-
használatba, hanem mert ennyi telt el a változások óta, helye-
sebben még „ennyibb”, megtoldva egy évvel. Nem szándékom 
mélyreható statisztikai értékelést adni, mi volt jó, és mi nem az 
utolsó három évtizedben, csak egyetlen olyan hiányra hívnám 
fel a fi gyelmet, ami valóban hiány. Vagyis emlegethetjük mi az 
euro-atlantiságunk szárnyalását, ha a hétköznapjainkat jelenték-
telennek tűnő dolgok hiánya mélyrepüléssé degradálja. Ilyen a 
már jó ideje folyamatosan csökkenő szolgáltatási skála kiürülé-
se. Amit a leginkább hiányolok, az a cipészmesterségnek a – jel-
képesen – múzeumba vonulása. Nem a sóhajtozó nosztalgia, ha-
nem a dinamikus ügyintézési gyakorlat lehetőségének a hiánya 
mondatja ezt velem. Gyerek, sőt fi atal felnőtt koromban is semmi 
gondot nem okozott, ha egy-egy cipőmnek elkopott a sarka, mert 
bőven válogathattam a közelünkben dolgozó fi atalabb vagy idő-
sebb suszterek közt, akik elfogadható áron és záros határidőn be-
lül megjavították. Akkoriban olvastam egy Tékozlók című könyvet, 
melynek lényege volt, hogy az amerikai társadalomban már halla-
ni sem akarnak bárminek a megjavításáról, csakis az újat veszik. 
Nagyon furcsának tűnt ez a valóban tékozlásra valló magatartás, 
de mosolyogva megállapítottam, hogy nálunk ilyesmit el sem le-
hetne képzelni. És tessék, most épp itt tartunk! Vagy járok kopott 
sarkú cipőben, vagy elmegyek a világ másik végére, ahol állí-
tólag még működik egy kis műhely, vagy egyszerűen kidobom 
a szemétbe a lejárt cipőmet, és újat veszek. Ahogy teszem az el-
szakadt harisnyával, illetve a kiürült öngyújtóval. A mai fi atalok 
talán nem is tudják, mit jelent a harisnyaszem-felszedés vagy az 
öngyújtó megtöltetése. De ezek nem is hiányoznak, mert sem 
a harisnya, sem az öngyújtó nem kerül említésre méltó összeg-
be. Ám a cipőknek megkérik ma is az árát. Nem tudom, másoknak 
mennyire hiányzik a cipőjavítási lehetőség, vagy azok a varro-
dák, ahol hozott anyagból a kért modellt készítik el, de nekem 
nagyon. Lehet, hogy ez jelenti az igazi gazdasági szárnyalást, 
nem az ócskaságok utolsó leheletükig történő javítgatása, 
de amíg van rá igény, nem ártana azért erre is gondolni időnként.

MOLNÁR
JUDIT

KÖZTERÜLET




