
Az első elképzelés egy emberszállító helikopterről Leonardo da Vinciben fogal-
mazódott meg a 15. században, ámde csupán a 20. században, a motormeg-
hajtású repülőgépek után kezdődhetett meg gyártásuk. Ezen gépek megszer-
kesztésének úttörői többek közt Jan Bahyl, Louis Breguet, Paul Cornu, Juan de 
la Cierva, Emile Berliner Heinrich Focke, Ogneslav Kostovic Stepanovic, és Igor 
Sikorsky voltak. Az első irányított repülést Raúl Pateras de Pescara végezte el 
Buenos Airesben 1916-ban. A legelső, hitelesen dokumentált, valóban stabil re-
pülést 1937-ben egy Focke által tervezett gép hajtotta végre. Asboth Oszkár ma-
gyar aviatikus szerepét a helikopter kifejlesztésében némelyek vitatják, egyes 
források szerint Kármán Tódor munkásságát sajátította ki. Az első stabil, soro-
zatban gyártott típust Igor Sikorsky tervezte meg. Az instabilitás, aeroelasztikus 
problémák és nagy igénybevételek miatt a helikopter – bár együtt startolt a repü-
lőgéppel – közel 40 éves késéssel került üzemszerű használatba az 1950-es évek-
től. A merevszárnyú gépekhez képest a helikopterek mára már sokkal drágáb-
bak, összetettebbek, körülményesebb a fenntartásuk és kisebb a teherbírásuk.

KALENDÁRIUM

A helikopter története

Április 28., szerda
Az évből 118 nap telt el, hátravan 
még 247.

Névnap: Valéria
Egyéb névnapok: Bulcsú, Demény, 
Dorisz, Fedóra, Pál, Patricia, Patrik, 
Tárkány, Teodóra, Vitália, Vitéz

Katolikus naptár: Szent Valéria, 
Chanel Szent Péter
Református naptár: Valéria
Unitárius naptár: Valéria
Evangélikus naptár: Valéria
Zsidó naptár: Ijjár hónap 
16. napja

A Valéria latin eredetű női név, je-
lentése: erős, egészséges. Férfi  párja: 
Valér. Dénes Valéria (1877–1915) ma-
gyar festőművész volt, aki Budapes-
ten és Nagybányán tanult festészetet, 
majd 1906-ban Párizsba utazott, ahol 
a híres Henri Matisse tanítványa lett. 
Az első világháború Párizsban érte, 
ahonnan az internálás elől Hollan-
diába menekült férjével. Képein fő-
ként a francia posztimpresszionisták 
hatása érezhető, ámde a kubista tér-
szerkesztés eredményeit is beépítette 
művészetébe. Őt és férjét, Galimberti 
Sándort (1883–1915) tekintik a kubiz-
mus első magyar képviselőinek.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Váratlan fordulatokra készülhet az élet 
minden területén, alkalmazkodnia kell 
a kialakult körülményekhez! Elsősorban 
a magánügyeire koncentráljon!

Bár nagy lelkesedéssel kezd bele a teen-
dőibe, nem minden alakul a terve szerint. 
Vegyen vissza a tempóból, és igyekezzék 
lépésről lépésre haladni!

Hajlamos a gyors elhatározásra, most 
azonban a spontán tettek egyáltalán nem 
vezetik Önt a helyes útra. Legyen elővigyá-
zatosabb a lépéseiben!

Amennyiben kétségei támadnak a célja 
kapcsán, semmiképpen ne hozzon dön-
téseket! Nézzen utána minden részlet-
nek, és konzultáljon a társaival!

Megterhelő nap vár Önre, most csupán 
a saját erejében bízhat, segítségre nincs 
kilátás. Cselekedjék ésszerűen, keresse 
az egyszerű kivitelezéseket!

Munkájában próbáljon szakítani a szok-
ványos módszerekkel, illetve bátran fo-
lyamodjon újszerű megoldásokhoz! Ma-
radjon merész és kezdeményező!

Hajlamos elsietett döntéseket hozni, 
emiatt néhány célja holtpontra kerül. Tö-
rekedjék a megfontolt megoldásokra, és 
fölöslegesen ne kockáztasson!

Kisebb bonyodalmak dominálnak a mai 
napon. Hagyja figyelmen kívül a negatív 
hatásokat, a munkájában pedig figyeljen 
oda az apró részletekre!

Kiszámíthatatlan a viselkedése, és az el-
várásoknak sem képes megfelelni. Ke-
ressen olyan elfoglaltságot, amellyel visz-
szanyerheti a belső egyensúlyát!

Számos akadállyal kell szembenéznie, 
amelyeknek leküzdése sok időbe telik, 
viszont az erőfeszítései hamarosan ka-
matostól meg fognak térülni.

Szellemileg nem érzi magát formában, 
ezért csakis olyan teendőket tűzzön na-
pirendre, amelyek nem igényelnek odafi-
gyelést, és hamar megoldhatók!

Tele van energiával és kreatív ötletekkel. 
Használja ki ezt a lendületet, és helyez-
ze napirendre azokat a célkitűzéseket, 
amelyeket korábban elvetett!

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.
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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
5° / 1 1°

Kolozsvár
1 1° / 14°

Marosvásárhely
10° / 14°

Nagyvárad
12° / 14°

Sepsiszentgyörgy
6° / 13°

Szatmárnémeti
13° / 16°

Temesvár
1 1° / 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.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az egyik orvos átszól telefonon a má-
siknak:
– Kolléga, küldök hozzád egy fémjel-
zett beteget.
– Hogyhogy fémjelzett?
– A haja ezüst, a foga acél, az ere arany, 
a lába ... (Poén a rejtvényben.)

Orvosok

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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Mi van a másik 
zsebében?!

Általános emberi dolognak mondható, hogy sokan vannak, aki-
ket különösen érdekel a mások dolga, hiába nem tartozik rájuk. 
Ez az örökéletű pletyka lényege, de a szájról szájra vagy fülből 
fülbe terjedő személyeskedéseknek van egy olyan alfaja, ami 
nálunk úgy harminc éve terjedt el – ismét. S hogy miért ismét?! 
Mert olyan társadalom a kellő táptalaja, melyben a főszereplők 
a pénz és különböző vetületei. A 1990 előtti évtizedekben, né-
hány kevés kivételtől eltekintve, mindenki jól meghatározott és 
legnagyobb részt állami jövedelemmel rendelkezett. Ha voltak is 
itt-ott mellékkeresetek, azok nem lévén törvényesek, nem verték 
nagydobra a befolyó összeget. De amikor 9o után elszabadult a 
már valaha megélt vadkapitalizmus és mindenki vállalkozhatott, 
kereshetett, amennyit tudott, azonnal felmerült a kérdés, mennyi 
is lehet egyik-másik szomszédnak, barátnak, munkatársnak vagy 
épp rokonnak a zsebében?! A legkönnyebb – vagy a legnehezebb? 
– megtudni ez utóbbiaktól volt, illetve a barátoktól. Természete-
sen a más zsebében – jelképesen – kotorászás nem mindenkire 
vonatkoztatható, hisz van, akit egyáltalán nem érdekel mások 
anyagi helyzete, de eddigi tapasztalataim szerint ez utóbbiak 
jóval kevesebben vannak, mint azok, akiknek első kérdésük 
mindig a pénzre vonatkozik. S ha megtudják, amit akartak, ak-
kor kezdődik a rágódás, hogy sikerült ilyen jól fi zető álláshoz 
jutnia, hogy tudta eladni, amit eladott olyan szép áron, bezzeg 
hány embernek még megközelítően sincs ennyi – és ilyenkor el-
sősorban önmagára gondol. Akinek talán nagyobb a jövedelme, 
több a megtakarítása, de számára a mindig még többet akarás 
a természetes. Van a pénz után matatóknak egy másik fajtája, a 
sajnálkozó: mindegy neki, mit felel az általa kérdezett, ő azonnal 
lesajnálja: együtt érző képet vág és indítja a tirádát, miszerint ho-
gyan is lehet ennyiből megélni, miért nem vált állást vagy csinál 
bármit feketén, ha elszánná magát ilyesmire a beszélgető társ, 
csak forduljon hozzá, mert szívesen segít. Általában nem teszi 
hozzá, hogy természetesen nem ingyen fog segíteni, nem akar-
ván eleve elvenni a segítségkéréstől az illető kedvét, de ha való-
ban megtörténik a kérés és a segítség sem késik, akkor annak az 
ára is felröppen hamarosan. Mivel elég hamar leszerelem a kérde-
zősködőket, engem pedig nem érdekel mások zsebtartalma, nem
színezem tovább a különböző típusokat, hisz úgyis örökéletűek.
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