
Bár vastárgyak már i. e. 14. században léteztek a Hettita Birodalomban, a vas 
legfontosabb ötvözetét, az acélt csupán a 18. században találták fel. Az ún. té-
gelyacélgyártást a brit Benjamin Hunstman találta fel 1740-ben; a nyersvasat 
fedett tégelyben olvasztották, a szükséges hőmennyiséget szén-, koksz-, majd 
gáztüzeléssel biztosították. Ezzel a módszerrel kezdődött az ötvözött acélok 
gyártása. A kavaró acélgyártási eljárást az angol Henry Cort szabadalmaztatta 
1784-ben: a lángkemencében az olvadt nyersvas csak a kőszén elégetéséből 
származó, oxigénben dús füstgázzal érintkezett. A szélfrissítéses eljárást Hen-
ry Bessemer brit mérnök szabadalmaztatta 1855-ben; ezen módszer szerint a 
folyékony nyersvasat körteformájú konverterbe öntötték, és a nyersvasrétegen 
alulról levegőt fújtattak át. A Siemens–Martin-eljárást Pierre-Émile Martin fran-
cia mérnök szabadalmaztatta 1864-ben; ez a művelet lehetővé tette a folyé-
kony nyersvas és ócskavas felhasználását, de akár szilárd betéttel is lehetett 
indulni. Ez a technológia már lehetővé tette igen változatos ötvözetű acélok 
gyártását. A legnagyobb acéltermelő országok jelenleg Kína, Japán és az USA.

KALENDÁRIUM

Az acélgyártás története

Január 8., szerda
Az évből 8 nap telt el, hátravan még 
358.

Névnap: Gyöngyvér
Egyéb névnapok: Anasztáz, Erhard, 
Ince, Polina, Szeverin, Szeverina, Szö-
rénd, Szörény, Tas, Virág

Katolikus naptár: Urunk megkeresz-
telkedése, Szt. Szeverinusz, Szörény
Református naptár: Gyöngyvér
Unitárius naptár: Gyöngyvér, 
Szörény
Evangélikus naptár: Gyöngyvér
Zsidó naptár: Tévét hónap 11. napja

A Gyöngyvér női nevet Arany János 
költő alkotta a régi magyar Gyöngy 
személynévből az 1863-ban írt Bu-
da halála című művében. Jelentése: 
gyöngytestvér, önállósult alakválto-
zata a Gyöngyi. Nincs rokonságban a 
Györgyi névvel. A név ismert viselő-
je Demjén Gyöngyvér (1940–2019) 
színésznő volt, akit a kiemelkedő pá-
lyafutásáért 1988-ban Jászai Mari-díj-
jal jutalmaztak. A számos színpadi 
alakításai mellett tíz játékfi lmben is 
szerepelt. Emellett 2005 és 2014 kö-
zött játszott a Jóban rosszban című 
sorozatban, illetve felbukkant a Ko-
médiások című vígjátékszériában is.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Törekedjék a kiegyensúlyozottságra, ne 
vállalja túl magát! Ha új munkával bíz-
zák meg, legyen megfontolt, és gondolja 
át, mennyi fér bele az idejébe!

Ne engedjen a kísértésnek, amelyek meg-
környékezik Önt! Képtelen lesz meglátni a 
csábító ajánlatok mögötti buktatókat, és 
rossz lépéseket tehet!

Tegye félre a bizalmatlanságát, és lazít-
son! Amennyiben korábban sikerül le-
tudnia a kötelezettségeit, szentelje az 
idejét a személyes problémáira!

Határozottsága kisugárzik a környeze-
tében élőkre. Most gond nélkül képes 
megoldani a bonyolult feladatokat is. 
Társaival próbáljon türelmesebb lenni!

Ma nehezen képes uralkodni az indula-
tain. Ezért kizárólag a saját érdekeit tart-
sa szem előtt, semmiképpen ne vegye a 
nyakába mások problémáját!

Munkahelyi teljesítménye ezúttal azon 
múlik, hogy mennyire reálisak a célki-
tűzései. Ha nem mérlegeli az esélyeit, 
sok minden rosszul sülhet el,

Szinte mindenre túl érzékenyen reagál, 
magatartása próbára teszi a társai türel-
mét. Változtasson a viselkedésén, alkal-
mazkodjék a körülményekhez!

Mozgalmas nap vár Önre, ezért igyekez-
zék segítőket keresni maga mellé, aztán 
állítson össze ütemtervet! Készüljön fel 
rendkívüli eseményekre!

Kedvező lehetőségekkel néz szembe, 
próbálja meg okosan kihasználni ezt 
a helyzetet! Legyen körültekintő, és ne 
fecsérelje el az erejét feleslegesen!

Képtelen koncentrálni a hivatali ügyei-
re, így lassabban halad, mint ahogy azt 
elvárják Öntől. Vegye kézbe a határidős 
munkákat, a többit halassza el!

Több nehézség leküzdése vár Önre, de 
a lendülete átsegíti a holtpontokon. Ha 
kénytelen gyors döntéseket hozni, hall-
gasson bátran a megérzéseire!

A környezetében tomboló feszültség 
megszüntetéséért vonuljon a háttérbe! 
Ne ragaszkodjék a saját elképzeléseihez, 
adja át az irányítást másoknak!

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.

FŐNŐKI SZÉK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR (BEST OF)

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–5° / 1°

Kolozsvár
–5° / 1°

Marosvásárhely
–3° / 3°

Nagyvárad
–3° / 3°

Sepsiszentgyörgy
–4° / 2°

Szatmárnémeti
–4° / 2°

Temesvár
–1° / 4°

Szolgáltatás2020. január 8.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. január 
19-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

január
8/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Kihirdetnek egy világméretű károm-
kodási versenyt. Bemegy az amerikai, 
káromkodik egy percet. Bemegy a né-
met, káromkodik egy percet. Bemegy 
az egyszerű magyar ember, megbotlik 
a küszöbben, káromkodik három per-
cet, majd megkérdi:
– ...? (Poén a rejtvényben.)

Verseny

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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Büntetett utóélet

Normálisnak mondható társadalmi közegben, ahol ismerik a fe-
lelősség fogalmát, egyéni, kis- és nagyközösségi, illetve állami 
vonatkozásban egyaránt, ott aránylag gyakran előfordul a bünte-
tett vagy büntetendő előélet fogalma, amire vonatkozóan épp az 
említett sokrétű felelősségtudat generál folyamatosan újabb és 
újabb törvényeket. Na de tájainkon, ahol alig százötven éves az 
önálló állami lét, mindez – más közügyekhez képest – épp for-
dítva működik. Röviden talán úgy lehetne körülírni, hogy a hata-
lomra kerülő csoport vagy egyén már a vágyott vagy a véletlenül 
ölébe hullt széken történő elhelyezkedés másnapján tökéletesen 
meg van arról győződve, hogy most már szabad a gazda, övé a 
világ, mindenki más kussoljon. És neki is lát sürgősen az ügykö-
désnek, nehogy lemaradjon valamiről. De elszámolni a tetteiről, 
vállalni bármiért is a felelősséget?! Azt már nem! A harminc évvel 
ezelőtti események karmestere például rezzenetlen arccal jelen-
tette ki, hogy nem megy a három évtized után nagy kínnal-bajjal 
összehozott tárgyalásra, mert nincs semmi értelme. Az ország 
kiárusítását beindító miniszterelnök sértődötten duzzog, amiért 
az államelnök merészelte megvonni állami kitüntetését, de ha-
sonlóképpen tesz a többi egykori és/vagy mostani honatya és 
honanya, akik miután lefölözték a közvagyon kondérját, kis híján 
üresen hagyva az egész kócerájt, fensőbbséges arcokat vágva 
nyilatkozgatnak arról, hogyan is merészelnek némi jöttment egyé-
nek az ő belső ügyeikkel foglalkozni. A többszörös közlekedési 
miniszter, majd tíz éven át államelnök a sokat ígérgetett játszótéri 
homokozók vagy tengeri hullámok helyett a napnyugati fények-
től felvilágosulva most már folyton autópályákról beszél, osztja 
az észt, de minden alkalommal elfeledkezik megemlíteni, hogy 
épp ő utasította el az autópálya-építésben sokkal járatosabb, 
Nyugatról jövő segítségajánlatot, kĳ elentve, hogy a sztrádák 
végeredményben holmi faksznik csupán. Vagy a másik jómadár, 
aki miniszterelnöksége előtt ügyészként kavarta a dolgokat, de 
annyira, hogy egyesek szerint még emberéletek is terhelnék az 
ügyködését, szintén elfelejt önnön múltjából ezt-azt felvállalni, 
másokról viszont bőségesen van mondanivalója, és mondja is, 
fi ttyet hányva szavainak igazságtartalmára. Így múlt el három 
évtized, és fog még múlni jó néhány, hisz amit a sok évszázad 
alatt nem sikerült megteremteni, azt behozni már nem is lehet.
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