
Walter Bersey angol üzletember1896-ban közszállítási céget hozott létre Lon-

donban, amit tizenkét elektromos gépkocsival kezdte a működését; ezt te-

kintik a világ legelső taxivállalatának. Ezen járműveket kezdetben kolibrinak 

hívták, mivel sajátos búgó hangokat keltettek. Ugyanebben az évben New 

Yorkban a Samuel Electric nevű vállalkozás is elkezdte személyszállító tevé-

kenységét a Hansom nevű, úgyszintén elektromos árammal üzemelt taxikkal. 

Két éven belül a cég már több mint hatvan kocsival szolgált a városban. A ta-

xiórával felszerelt gépkocsi Friedrich Bruhn német feltaláló érdeme, aki 1897-

ben megalkotta az egységes tarifaszámláló készüléket. Az első benzinnel mű-

ködő taxit Gottlieb Daimler német iparos hozta forgalomba 1897-ben Stutt-

gartban. Ezek idővel felülmúlták az árammal működőket, a gyorsaságúk miatt 

egyre népszerűbbé váltak. Később Európa-szerte már kizárólag a benzines 

változatok közlekedtek. A 20. század elején Harry Nathaniel Allen amerikai üz-

letember ezen járműveket Európából exportálta, aztán sárgára festette őket. 

A sárga színű taxi csakis az Amerikai Egyesült Államokban honosodott meg.

KALENDÁRIUM

A taxizás története

Április 26., hétfő
Az évből 116 nap telt el, hátravan 
még 249.

Névnap: Ervin
Egyéb névnapok: Ervina, Klétus, 
Mara, Marcell, Mária, Marsall, Pe-
egrina, Tihamér

Katolikus naptár: Szent Ervin, 
Szent Klétusz pápa, Aida
Református naptár: Ervin
Unitárius naptár: Ete, Ervin
Evangélikus naptár: Ervin
Zsidó naptár: Ijjár hónap 
14. napja

Az Ervin germán gyökerű férfi név, 
jelentése: a hadsereg barátja. Bauer 
Ervin (1890–1938) magyar orvos, 
elméleti biológus volt. Balázs Béla 
költő, fi lmrendező bátyja. Tanulmá-
nyait Szegeden, Budapesten és Göt-
tingenben végezte. Eleinte Bécsben, 
majd Prágában és Berlinben tevé-
kenykedett. Néhány évvel a felesége 
(Kaffk  a Margit írónő) elhunyta után 
a Szovjetunióba emigrált. Később 
publikálta Elméleti biológia című 
könyvét, melyben leírta az élő rend-
szerek termodinamikai jellemzőit. 
Dolgozatai nagy hatást gyakoroltak 
a természettudomány fejlődésére.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ha képes átgondolni a lépéseit, és felké-

szülni a buktatókra, akkor a sikerek ga-

rantáltak. Maradjon alapos, és mindvé-

gig őrizze meg a higgadtságát!

Eredményes napra készülhet, a véletle-

nek a kezére játszanak, és közelebb ke-

rül a célkitűzéseihez. Emellett a szemé-

lyes viszonyai is megerősödnek.

Holtpontra került a teendőivel, így kis-

sé elveszítette az önbizalmát. Csakis úgy 

lesz képes túllépni ezen a szituáción, ha 

új célokat tűz ki magának.

Bonyodalmakkal teli napra készülhet, 

ezért maradjon óvatos!. Bővítse az isme-

reteit, csupán ekképpen tud majd meg-

oldásokat találni a problémára.

Remek az észjárása, akár anyagi ügyek-

ben is meghozhat néhány fontos dön-

tést. Őrizze meg a higgadtságát, és ma-

radjon mindvégig következetes!

Bonyolult teendők vannak napirenden, 

a megoldások pedig a részletekben rej-

lenek, épp ezért a kivitelezés minden lé-

pését nagy figyelemmel végezze!

Bár a tettrekészsége ezúttal nem is-

mer határokat, maradjon elővigyázatos, 

ugyanis az előnyösnek tűnő lehetőségek 

mögött komoly buktatók állhatnak.

Hajlamos a könnyelműségre, főként, 

hogyha anyagiakról van szó. Gondolja 

át a hosszú távú igényeit, majd hangolja 

össze ezeket a lehetőségeivel!

Rengeteg energiával rendelkezik, emel-

lett egy olyan esély sodródik Ön elé, ami-

vel egyensúlyt teremthet az életvitelé-

ben. Őrizze meg a higgadtságát!

Találjon új célokat magának, ámde 

mindeközben figyeljen a korábban tett 

ígéreteire is! Kerülje a kellemetlensége-

ket, és hangolja össze a teendőit!

Próbáljon alkalmazkodni a jelenlegi kö-

rülményekhez! Ne essen pánikba a nega-

tív események miatt, mert képes hamar 

felülemelkedni a gondokon!

Számos megoldatlan munka vár Önre, 

az eredmények csakis a kitartásán múl-

nak. Hallgasson az ösztöneire, és hasz-

nálja ki a szakmai adottságait!

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.

SZÖVEG NÉLKÜL  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
4° / 10°

Kolozsvár
5° / 10°

Marosvásárhely
7° / 12°

Nagyvárad
7° / 12°

Sepsiszentgyörgy
5° / 10°

Szatmárnémeti
5° / 10°

Temesvár
10° / 13°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. május 
9-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

április

26/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név: Tel.:

Cím:

Egy kövér ember ül az orvosnál. A doktor 

megvizsgálja, majd elmagyarázza neki, 

hogy naponta csak háromszor ehet, és 

akkor is csak keveset. A páciens hallgat-

ja egy ideig az orvost, majd felugrik:

– Hát, kérem, ebből a diétából nem lesz 

semmi. Nem vagyok hajlandó éhen hal-

ni azért, hogy ... (Poén a rejtvényben.)

Orvosnál

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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Csúcsátverési
kísérlet

Fizetném a mobiltelefonomat, de hiába várom az összeget, mert 
a szolgálatos dolgozó valamit nagyon fi gyel az oldalamon. Kat-
tintgat, újra megnézi, már mennék, de nem tudom, mi a gond, 
fékezem hát magam. Aztán hirtelen rám néz és megkérdi, én 
vagyok-e az igazi tulajdonos. Természetesen, válaszolom, de ez 
most hirtelen miért lett kérdéses?! Meg tudom mutatni a szemé-
lyi igazolványomat? Hát persze és már nyújtom is. Figyelmesen 
összehasonlítja a gépen látottakat a személyimmel, aztán lassan 
tagolva, mintha ügyefogyottal ülne szemben, kezdi mondani: „itt 
megjelenik egy bónusz, ajándék, a mindig pontos fi zetésért.” Jó 
és mi a gond – kérdezem én –, egyáltalán milyen bónuszról van 
szó? „Egy új telefon lehetőségéről” – válaszolja lakonikusan. Én 
csak nyomógombos telefont használok, nem szeretem a simoga-
tóst, amim van, szintén itt vettem. És meg vagyok vele elégedve. 
„De azért menjünk, nézzem meg a választékot.” Megtettük a né-
hány lépést, közben ő mondogatott különböző gyártócég-neve-
ket, amire nem is fi gyeltem, mert nem vagyok egyik cégnek sem a 
függő rajongója. Négy vagy öt telefon volt mindössze a „bónusz-
választékban”, ebből kettő nyomógombos, az egyik épp olyan, 
mint az enyém, rámutattam hát a másikra. „Igen, nagyon jó. Ki-
számoljuk.” Mit? – kérdeztem. „A különbözetet.” És ezzel újra 
nekilátott a billentyűk nyomogatásának, kegyetlenül belemé-
lyedt a számítgatásba, majd végre átnyújtott egy lapot, amin ott 
állt, hogy tíz hónapig a most fi zetett havidíj több mint kétszere-
sét kell fi zetnem, majd két évig „csak” egy negyedével többet. És 
ez a jutalom, ez a szörnyű összeg?! – kérdeztem felháborodva. 
„Igen, ennyibe kerül.” Na, ebben a percben felejtse el a bónuszt 
és nehogy még egyszer említeni merje. Kérem vissza a személyi-
met és a nyugtát a mostani díjért. Megkaptam és kimentem. Ha-
záig viszont mind azon morfondíroztam, vajon hány idős embert 
sikerült eddig átverniük ajándékozás címén?! És más cégeknél, 
ilyen-olyan „akciós” árukkal? Hiszen az idősebbek könnyebben 
ráharapnak az ajánlatokra, még meg is hatódnak a törődéstől, 
és ha majd esetleg otthon utánaszámolnak és feltűnik a turpis-
ság, akkor már késő lesz. Egyébként sem vesznek vissza eladott 
árut, netán másnap le is tagadják az egészet, vagy ki tudja, mi-
lyen extraszolgáltatást pötyögött be a gépen, s minden át-
vert idős ember után valójában ő kapja majd az igazi bónuszt?!
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