
A kaucsuktermő fából származó gumit a 19. század elején kezdték el felhasz-
nálni különböző ipari célokra. 1888-ban John Boyd Dunlop skót állatorvos egy 
forradalmian új eszközzel rukkolt elő, ami egy fakerékre szerelt, levegővel töl-
tött gumitömlőből állt, a cső összeillesztési felülete pedig egy vastag vászonnal 
volt beburkolva. A találmányt kezdetben triciklikre szerelték. Dunlop később a 
ponyvavászonra gumidarabokat illesztett, hogy megakadályozza a csúszást és 
növelje a kopásállóságot. A brit Charles K. Welch 1891-ben megalkotta az acél 
peremmagos gumiabroncsot, amely fontos áttörést jelentett a kerekek történe-
tében. Ugyanebben az évben a francia Michelin testvérek szabadalmaztatot-
tak egy olyan abroncsot, amelyet kézzel lehetett le- és felszerelni. A 20. század 
elején az amerikai Firestone és Goodyear gyártók kifejlesztették az egyenes 
falú, acél peremhuzalos változatokat. A következő években számos újítás je-
lent meg az abroncsiparban, így például a rézsútos szövést az 50-es évektől fel-
váltotta a körkörös fonás, majd kísérleteztek műselyemmel, nejlon- és acélszö-
vettel, aztán a poliamidszálak váltak a gumikerekek elsődleges alapanyagává.

KALENDÁRIUM

A gumiabroncs története

Május 27., csütörtök
Az évből 147 nap telt el, hátravan 
még 218.

Névnapok: Ágoston, Hella
Egyéb névnapok: Edömér, Gyula, 
János, Paszkál, Szeverin

Katolikus naptár: Canterbury 
Szent Ágoston, Szent Pelbárt
Református naptár: Hella
Unitárius naptár: Gyula, 
Edömér
Evangélikus naptár: Hella
Zsidó naptár: Szíván hónap 
16. napja

Az Ágoston latin származású férfi -
név, amely a latin Augustus magya-
rosított formája, elemeinek jelen-
tése: fenséges, magasztos, fennkölt. 
Rokon neve: Ágost. Női párja: Ágos-
ta, Auguszta.
A Hella női név eredete vitatott, 
egyes vélemények szerint az óészaki 
Helga német alakváltozata, mások 
viszont a görög gyökerű Heléna sze-
mélynévből eredeztetik. Az első ese-
tében a jelentése boldog, egészséges, 
utóbbinál pedig fényes, sugárzó. Hel-
la fi ktív hősnő volt Mihail Bulgakov 
A Mester és Margarita című művében, 
a sátáni Woland professzor segítője.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Mozgalmas pillanatok várnak Önre. 
A nap eseményei annak függvényében 
alakulnak majd, hogy miként tudja ki-
használni a kínálkozó lehetőségeket.

Készüljön fel arra, hogy a hivatásában 
most egyszerre több kihívásnak kell meg-
felelnie! Próbáljon kiegyensúlyozott ma-
radni, és viselkedjék higgadtan!

Bár ezúttal több terv is megfogalmazó-
dik Önben, mégis egyszerre csupán egy 
feladatra összpontosítson. Hamarosan 
siker élményekben lesz része!

Remek a kedélyállapota, tele van tett-
vággyal. Használja ki ezt a lendületet, és 
vállalja be azokat a felkéréseket, amelye-
ket korábban visszautasított!

Kissé elégedetlen saját magával, illetve a 
teljesítményével. Tegyen rendet a gondo-
lataiban, közelítse meg más szemszög-
ből az adódó problémákat!

Korábbi erőfeszítései most meghozzák a 
várva várt eredményeket. Legyen nagyon 
elővigyázatos, amennyiben új, kockáza-
tos tevékenységbe kezd!

Ne bosszankodjék minden apróság mi-
att, nézze inkább a dolgok jó oldalát, 
őrizze meg a jókedvét! Megérzései most 
hozzásegítik az üzleti sikerekhez.

Uralkodó bolygója sok energiával töl-
ti fel, ezért nem ismer lehetetlent. A mai 
nap arra is alkalmas, hogy a régóta hú-
zódó ügyletek végére járjon.

Nehezen tud odafigyelni a feladataira. 
Ezért lehetőleg mellőzze a szellemi fris-
sességet igénylő teendőket, csak rutin-
munkákat részesítsen előnyben!

Bár gondosan megtervezte a tennivalóit, 
semmi sem alakul az elképzelése szerint. 
Próbálja meg más szemszögből megkö-
zelíteni a problémákat!

Szerencsés napnak néz elébe, ötleteit 
most sorra megvalósíthatja. Bátran koc-
káztathat, ugyanis ezúttal még a véletle-
nek is az Ön kezére játszanak!

Nagy hangsúlyt kapnak a magánügyek. 
Rájön, hogy a változás gyakran hasznos. 
Most lehetősége adódik új megvilágítás-
ban helyezni a dolgokat.

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.

BILATERÁLIS EGYEZMÉNY  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
15° / 21°

Kolozsvár
17° / 20°

Marosvásárhely
16° / 22°

Nagyvárad
17° / 22°

Sepsiszentgyörgy
15° / 22°

Szatmárnémeti
19° / 22°

Temesvár
18° / 23°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. június 
6-áig 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:

Esti mese közben a kislány megkérdi a 

mamáját:

– Anyu, a mesék mindig úgy kezdődnek, 

hogy „egyszer volt hol nem volt”?

– Nem, kicsim, néha úgy, hogy „Drágám, 

ma este egy kicsit tovább ... (Poén a 
rejtvényben.)

Esti mese

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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Hátrány az előny,
vagy fordítva?!

Filozófi ai mélységeket és magasságokat járnánk meg, ha az előny 
és a hátrány fogalmán kezdenénk agyalni, sőt ha nem vigyázunk, 
komoly gondolkodókká is válhatunk, csak éppen a lényeget nem 
sikerülne tisztáznunk. Mármint a két fogalomnak – itt és most – 
a megkülönböztetési lehetőségét. Máris mondom a példát, ami 
talán megvilágítja majd, hogy nem én bonyolítom túl a kérdést, 
hanem az „egyszerű” hétköznapi, honi valóság. Kérdeznem sem 
kellene például más tájakon, hogy akármelyik közhivatalban 
valamelyest előnyben érezheti-e magát az ügyfél, olyan értelem-
ben, miszerint elvárja, ha ügyet intézni tér be egy ebből a célból 
működtetett hivatalba, akkor az ugyancsak ezért fi zetett alkalma-
zottnak kötelessége volna emberszámba vennie a kettejüket elvá-
lasztó pult másik oldalán állót. Mondjuk a postán. Ahol világszer-
te nagyot zuhant a közönség kereslete, hisz az otthon kézügyben 
álló kütyükön tetszés szerinti időpontban küldhetik üzeneteiket 
akár a szomszédba, akár a földkerekség másik oldalára. Emiatt 
le is csökkentették nálunk is a még működő postahivatalok sze-
mélyzetét, ők viszont, mármint az a két-három hölgyemény, aki 
maradt, feltehetőleg úgy érzik, hogy nélkülük összedőlne a min-
denség. És így is viselkednek! Hiába áll meg egy szerencsétlen 
ügyfél a pultja előtt, ha épp ugyanakkor akad mesélnivalója a 
kolléganőjének, ebédfőzési, anyóslehordási vagy más „érdekfe-
szítő” témakörben, mindenképpen neki van előnye, nem holmi 
ismeretlen jöttmentnek. Az csak várjon nyugodtan, amíg ők meg-
beszélik a világ dolgait, s ha kész, akkor egy „fi nom” rámordu-
lással úgyis megtudakolják, mi okból zavarja őket. Mondanom 
sem kell, nem egyszer éltem meg ezt a helyzetet, mindig felbosz-
szantott, most viszont már tudom az okát is: szó sincs nevelet-
lenségről vagy netán szereptévesztésről, hanem tágabb és szű-
kebb értelemben vett helyi sajátosságról. Addig ugyanis, amíg 
egy város vezetőségének például kizárólag csak az számít, hogy 
az egyelőre meg sem jelent turisták kedvére tegyen,nem a lako-

sokéra, akiknek az adóiból fedezik a megújításnak nevezett 
rombolást, a legkevésbé sem törődnek az állandó szörnyű zaj-
jal, úteltereléssel és hasonlókkal. Egy ilyen mentalitás uralma 
alatt. tehát, nincs mit várnunk az egyszerű közhivatalnokok-
tól, akik nagyobb fi gyelmet szentelnek kollégáik történeteire, 
mint az őket zavarni sosem átalló ügyfelek meddő ácsorgásaira.
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