
Bár a pillanatragasztó (vagy Super Glue néven is közismert) alapanyagát már 
1942-ben európai mérnökök megalkották, a gyorsan ható kötőanyag alkalma-
zására csupán 1951-ben került sor, amikor az amerikai Eastman Kodak kuta-
tólaboratórium két alkalmazottja, Harry Coover és Fred Joyner véletlenül fel-
fedezte az anyag ragasztóhatását. Miközben a két mérnök célzókészülékek 
készítésére alkalmas műanyagot próbált előállítani, rájött, hogy a cianoakri-
lát szilárd felületeken használva a nedvesség hatására polimerizálódik, szo-
ros köteléket alkotva az alkalmazott tárgyak között. A ragasztó csak 1958-ban 
került először a kereskedelembe Eastman 910 néven. A rendkívül gyors, egy-
komponensű, szobahőmérsékleten kötő pillanatragasztók nagyipari gyártását 
az amerikai Loctite vállalat kezdte gyártani a 60-as évek elején, miután megvá-
sárolta az Eastman Kodaktól az előállítási jogokat. Európában csak az 1970-es 
években terjedt el a Super Glue, a német Henkel gyártó révén, mely cég piacra 
dobta a Pattex pillanatragasztóját, amely hamarosan sikertermékké vált. 1997-
ben a Loctite a Henkelhez csatlakozott, megtartva elsődleges márkajellegét.

KALENDÁRIUM

A pillanatragasztó története

Február 3., hétfő
Az évből 34 nap telt el, hátravan 
még 332.

Névnap: Balázs
Egyéb névnapok: Csinszka, Oszkár, 
Oszlár

Katolikus naptár: Szent Balázs, 
Oszkár, Szent Celerina
Református naptár: Balázs
Unitárius naptár: Balázs
Evangélikus naptár: Balázs, 
Oszkár
Zsidó naptár: Svát hónap 8. napja

A Balázs férfi név a latin Blasio csa-
ládnévből származik. A nevet sokáig 
tévesen a görög Bazileosz személy-
névvel (jelentése: királyi) azonosí-
tották. Francia és angol megfelelője a 
Blaise, melynek legismertebb viselője 
a francia Blaise Pascal (1623–1662) 
volt, aki fontos alkotásokat hagyott 
hátra a fi zika, matematika, teológia, 
fi lozófi a és irodalom témakörben. 
Emellett mechanikus számológépet 
szerkesztett, megalapozta a projektív 
geometriát és hozzájárult a természet-
tudományok fejlődéséhez. A nyomás 
mértékegysége az ő munkásságának 
tiszteletére lett pascal.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Őrizze meg a határozottságát, és ne en-
gedje magát befolyásolni! Mindig gon-
dolkodjék előre, ne akkor kezdjen kap-
kodni, amikor már döntenie kell.

Mielőtt felhalmozódnának a tennivalói, 
készítsen ütemtervet, majd tartsa magát 
ahhoz. A hatékonyság érdekében hasz-
nálja ki minden adottságát!

Szívesen fogad el új javaslatokat, min-
denkivel együttműködő. Ha kellően al-
kalmazkodó marad, a saját akarata sze-
rint alakíthatja az eseményeket.

Rendkívül feszült, képtelen másokat tü-
relemmel végighallgatni. Bármit is terve-
zett mára, napolja el, csak a nagyon fon-
tos teendőkkel foglalkozzék!

Használja következetesen a képessége-
it! Ne pazarolja idejét arra, hogy a részle-
tekben elakadjon! Mindig arra összpon-
tosítson, amit éppen csinál!

Fogadja el, hogy most nincs lehetősége 
új utakon elindulni, néhány ügyét elő-
ször le kell zárnia! Alkalmazzon újfajta 
módszereket a megoldásokhoz!

Kissé elveszítette az önbizalmát, így 
most szüksége lesz iránymutatásra. Ke-
resse a megbízható személyek társasá-
gát, és kerülje a kockázatot!

Energikus napnak néz elébe, amely sok 
feladatot tartogat az Ön számára. Ez 
azonban azt is jelenti, hogy nem kerülhe-
ti el a feszült helyzeteket.

Ezúttal az érzelmei irányítják Önt, így túl-
bonyolítja a dolgokat. A helyes megoldá-
sok érdekében jobban tenné, ha csupán 
az észérvekre hallgatna.

Precízen kell megterveznie a feladata-
it, ha azt szeretné, hogy az otthoni és a 
munkahelyi kötelezettségei mellett ma-
gánéletére is jusson elég ideje.

Kellő toleranciával viszonyuljon a kör-
nyezetében lévőkhöz, észrevételeit dip-
lomatikusan közölje! A mai nap kedvez 
az új viszonyok kialakításának.

A tornyosuló akadályok alaposan pró-
bára teszik a tudását. Ha objektív ma-
rad, megszabadulhat azoktól a terhektől, 
amelyek eddig visszahúzták.

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
3° / 6°

Kolozsvár
5° / 7°

Marosvásárhely
6° / 8°

Nagyvárad
7° / 9°

Sepsiszentgyörgy
4° / 6°

Szatmárnémeti
8° / 9°

Temesvár
8° / 1 0°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. február 
16-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Cím:

Egy olasz ferences, egy spanyol dominikánus, 
egy portugál bencés és egy francia jezsuita
atya közösen imádkozik, amikor hirtelen ki-
alszik a fény. A ferences folytatja az imát, hi-
szen már kívülről tudja. A dominikánus vi-
tát szeretne ösztönözni „a fény és a sötét a 
Bibliában” címmel. A bencés atya letérdel, 
és azt javasolja, hogy közösen adjanak hálát 
a fényért, amely most oly nagyon hiányzik. 
Ebben a pillanatban ismét világos lesz. A je-

zsuita... (Poén a rejtvényben.)

Közös ima

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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A medve nem képes
képmutatásra

Azt hiszem, az idei február eleji híres jósló nap az első, amikor 
nem frissen, kialudva, vidáman ébredt a medve és igyekezett ki 
a barlangjából, nézze meg, mi újság a világban, mi pedig, egy-
szerű halandók, az ő fenséges szokásaihoz igazodva kezdjük el 
máris a tavaszvárást vagy lecsitítva türelmetlenségünket, toljuk 
egy kicsit odébb. Azt hiszem, ebben a medvepróbáló cudar vi-
lágban, szegény medve nem is tartja már számon a február 2-át, 
talán csak az idősebbek, annyi esztendős megszokás után, ha 
volna hó, megnéznék ábrázatukat. De már az sincs mindenütt, 
mint volt a régi, szép időkben. A kialvatlanságtól fáradtan imbo-
lyog szegény mackó koma, na meg éhes is, hisz igazi bendőtömő 
eledelhez már rég nem jutott. Nem akar visszagondolni az ősz-
re és a télre, hisz olyan eseményeket élt át, amilyeneket eddig 
soha. Valahogy eltűnt körülötte az erdő, előbb azt hitte, ő tévedt 
el másfelé, lement az útig, de ott nem járhatott nyugodtan, mert 
valami gyors járművek mintha mind őt vették volna célba. Sze-
rencsére sikerült valahogy visszakapaszkodnia a dombra, de 
később megtudta, az egyik unokatestvérét telibe kapta egy ilyen 
száguldó masina. Egy barátjának meg az asszonyát lőtte le egy 
vadász, szegény, ma sem érti, miért az ő felesége volt útjában 
az illetőnek. Talán véletlenül történt az egész, hiszen nem akar-
hatott a vadásztól semmit, el volt foglalva a bocsaival. Egy baj-
társuk, aki érteget az emberek nyelvén, azt hallotta az egyik vá-
rosban sétálgatva, hogy valami osztrákokat hibáztatnak az erdő 
eltűnéséért, pedig amikor huszonöt éve vágni kezdték a fákat, 
ugyancsak ez az idegen nyelvet ismerő bajtárs hallotta, ahogy 
egymás közt arról beszéltek a favágók, hogy a főnöküket kitüntet-
te valami nagy ember, igaz, az árát is megkérték: jó sokat kellett 
fi zetniük a fáért. És azóta is jönnek, vágnak, viszik. Séta közben 
vissza-visszatért ez a gondolata és az is, milyen igazságtalan ez 
a világrend: az emberek kizárják őket, medvéket az otthonukból, 
az ő otthonukban, az erdőben viszont emberek garázdálkodnak. 
Ráadásul őket, medvéket okolják, amiért ennivalót keresve ké-
pesek messzire elmenni. De képmutatásra nem képesek, nem 
hazudnak, nem takargatják, hogy köztük is vannak erőszakosok. 
Csak az ember hibáztat mindig mást. Nem baj, megnézem, van-e 
csillogó hó, aztán próbálok valahogy aludni egy kicsit, mormolta 
magában a medve, hisz maholnap itt a nyár, a tennivalóval együtt.
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