
Az első kezdetleges üveglencsét Thomas Young angol orvos alkotta meg 1811-
ben, ez már alkalmas volt a szemüveg helyettesítésére. A legelső használható 
kontaktlencse Adolf Gaston Eugen Fick német szemorvos, illetve August Müller 
üvegfúvómester elméleti elgondolásai alapján született meg 1887-ben; ám ezek 
a 23 milliméteres átmérőjű változatok még eléggé kényelmetlennek bizonyul-
tak. 1939-től kezdődően a lencsék átmérője 10 milliméterre csökkent, később 
pedig létrejöttek az akrilüvegből gyártott verziók. Bár a hordási idő 10–12 órá-
ra nőtt, hosszú távon ezek még mindig zavaróak voltak a szemnek. 1963-ban 
Győrffy István professzor elkészítette a kontaktkagyló nevű kemény műanyag 
lencsét, majd a 70-es években megjelentek a formatartó, szellőző kontaktlen-
csék is. Néhány évvel később forgalomba kerültek a lágy kontaktlencsék, ame-
lyek már rugalmasan illeszkedtek a szaruhártyára. Az Otto Wichterle cseh ké-
mikus által 1961-ben feltalált hidrogél lencsét 1981-ben továbbfejlesztették, és 
használatba kerültek a szilikon hidrogél lencsék, amelyeket több napon át is le-
hetett hordani. A 20. század végétől a lencséket számítógépesen formatervezik.
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A Pál latin eredetű férfi név, jelentése: 
kis termetű. Női párja: Paula, Paulina. 
Gróf Teleki Pál (1879–1941) geográ-
fus, egyetemi tanár és politikus volt, 
aki fi atalkorában elsősorban föld-
rajztudósként szerzett magának vi-
lághírnevet, a 20. század elején pedig 
számos európai, illetve afrikai utazást 
tett. Ezután hosszabb megszakítással 
kétszer is (1920 és 1921, valamint 1939 
és 1941 között) Magyarország minisz-
terelnöke volt. A második világhábo-
rú kezdetén Jugoszláviával megnem-
támadási szerződést kötött, azonban 
amikor ezt a németek követelésére 
meg kellett szegni, öngyilkos lett.

Monica Potter
Az Aranyglóbusz díjra jelölt amerikai 
színésznő, producer 1971. június 
30-án született az ohiói Cle-
velandben. Tanulmányait 
szülővárosában kezdte 
a Villa Angela–Saint 
Joseph-magániskolá-
ban, aztán az Euclid 
Gimnáziumban foly-
tatta. Karrierje tizen-
két éves korában in-
dult, mikor elkezdett 
modellkedni, és részt 
venni reklámokban; ek-
koriban döntött úgy, hogy 
a színészi pályát választja. 
1994-ben került először képer-
nyőre a Nyughatatlan fi atalok című 
szappanoperában. Ezután kisebb karak-
tereket testesített meg a Golyóálló (1996), Con Air: A fegyencjárat (1997, melyben Ni-
colas Cage nejét alakította) és Szerelem vagy Vegas (1998) című fi lmekben. 1998-tól 
kezdődően számos produkcióban kapott főszerepet, ilyen volt a Patch Adams, Az ott-
hon hidege, Korlátok nélkül, Három férfi  és egy nő, Nyakiglove, A pók hálójában és 
Lucy, a csajom. 2004-től a Jogi játszmák című Golden Globe-díjas drámasorozat állan-

dó szereplője lett. Később felbukkant a Szolgálunk 
és védünk, Alulképző és Az utolsó ház balra című 
kis költségvetésű fi lmekben, ezt követően pedig a 
karrierjét kizárólag a sorozatoknak szentelte. Több 
éven át szerepelt a Reklámbarátok, A tömeg bölcses-
sége és Vásott szülők című fi lmszériákban, utóbbiért 
2014-ben Aranyglóbusz díjra jelölték. 1990 és 1998 
közt Tom Potter felesége volt, akitől két fi a (Daniel, 
Liam) született. Második férjétől (akivel 2005 és 2018 
között volt házas) egy lánya (Molly Brigid) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Túlteng Önben az energia, emiatt hajla-
mos túlvállalnia magát. Jobban teszi, ha 
visszavesz egy kicsit a tempóból, és ha-
tárt szab a tennivalóknak!

Ez alkalommal reálisan mérlegelheti a le-
hetőségeit. Bár a pillanatnyi siker nem 
biztos, hogy tartós lesz, de a kitartása 
végül meghozza az eredményt.

Ez alkalommal a negatív tényezők befo-
lyásolják az életét, számos kihívás elé 
kerül. Legyen türelmes és kitartó, csak 
így vészelheti át a mai napot!

Kisebb csalódások érik, emiatt pedig 
hullámzó lesz a kedélye. Az akarata és a 
sikerbe vetett hite által viszont képes lesz 
kiharcolni a csúcsra jutást.

Hajlamos olyanokra hallgatni, akik nem 
feltétlenül az Ön érdekeit tartják szem 
előtt. Vegye kézbe az irányítást, és pró-
báljon észszerűen cselekedni!

A mai napon olyan bosszúságok érik, 
amik kissé elveszik a munkakedvét. Őriz-
ze meg a függetlenségét, és próbálja 
meg visszanyerni az önbizalmát!

Megérzései ezúttal csalhatatlanok, és 
hatalmas segítségére lesznek akkor, 
amikor váratlan akadályok sodródnak 
majd Ön elé. Maradjon céltudatos!

Higgyen önmagában, és ne a társaitól 
várja az erősítést! Habár rengeteg bukta-
tóval fog találkozni, kitartással meg tud-
ja valósítani az elképzeléseit.

Figyeljen oda az apró részletekre, mert 
ezúttal bennük rejlik a megoldás kulcsa! 
Karrierje magasra ívelhet, ha háttérbe 
szorítja a magánproblémáit.

Túlságosan sok tennivalót halmozott fel, 
így bizonyos céljától kissé távol került. 
Rendszerezze a teendőit, a kevésbé fon-
tosakat pedig napolja el!

Lassabban zajlanak a dolgok, mint ahogy 
Ön szeretné. Főként a hivatalos ügyek-
ben érzi az akadályokat. Legyen türelmes, 
és ne sürgessen semmit!

Bonyolult napra készülhet, több irány-
ba kell toleranciát mutatnia. A váratlan 
helyzetekben őrizze meg a higgadtságát, 
és cselekedjék racionálisan!

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
18° / 24°

Kolozsvár
19° / 24°

Marosvásárhely
20° / 24°

Nagyvárad
22° / 25°

Sepsiszentgyörgy
19° / 23°

Szatmárnémeti
22° / 24°

Temesvár
23° / 27°

 » A Vásott szülők 
című vígjátéksoro-
zat negyedik évadá-
ban nyújtott kivá-
ló teljesítményéért 
2014-ben Aranygló-
busz díjra jelölték.

Szolgáltatás2020. június 30.
kedd10

A 2020. június 15–18. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: júni-
us 15., hétfő: …autóra!; június 16., kedd: Nyissunk, azok tényleg hangyák!; júni-
us 17., szerda: Nem emlékszem, részeg voltam; június 18., csütörtök: Az apám.

MEGFEJTÉSEK

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

június
30/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Pasztinák úr bosszúsan kiszól a fürdő-
szobából:
– Egyszerűen nem értem, hogy mi a fe-
ne történt már megint a borotvámmal. 
Olyan életlen, mint egy tuskó. Egyálta-
lán nem veszi le a szakállamat...
– Nem hiszek neked – feleli a felesé-
ge. – Ne akard nekem bemesélni, hogy 
a szakállad erősebb, ... (Poén a rejt-
vényben.)

Már megint!

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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