
A feketelőpornak nevezett anyagot (vagy köznyelven: puskapor) kínai alkimis-
ták találták fel az örök életet adó elixír kutatása során. A nagy gázkibocsátással 
égő robbanóanyag felfedezésének pontos időpontja viszont mindmáig vita-
tott. Egyes források szerint a salétrom és kén keverékét az alkimisták már az 1. 
században használták különféle vegyületekben, egy 5. századi kínai írás azon-
ban arra utal, hogy a salétrom (azaz a lőpor alapanyaga) lángoló hatására 492-
ben bukkantak rá. A puskaport Távol-Keleten eleinte csak rakéták, valamint 
tűzijáték készítésére alkalmazták. A feketelőport lövésre először mohamedán 
hadseregek használták valamikor a 13. században. Franciaországban 1326-
ban gyártottak legelőször puskaport, a Bajorország tartományban fekvő Augs-
burgban pedig 1340-ben lőporgyárat állítottak fel. A robbanószert kövek levá-
lasztására a világon először Weindl Gáspár bányamester kezdeményezésé-
re vetették be a selmecbányai Felsőbiber-aknában 1627-ben. Forradalmasító 
módszerét később világszerte átvették. A pirotechnikában használatos fekete-
lőpor standard összetétele: 75% kálium-nitrát (salétrom), 15% szén és 10% kén.

KALENDÁRIUM

A puskapor eredete

Október 22., csütörtök
Az évből 296 nap telt el, hátravan 
még 70.

Névnap: Előd
Egyéb névnapok: Inge, Ingeborg, 
Kordélia, Korina, Mária, Mirabella, 
Szalóme, Várkony

Katolikus naptár: Szent Szalóme, 
Kordélia, Mirabella, Előd
Református naptár: Előd
Unitárius naptár: Előd
Evangélikus naptár: Előd
Zsidó naptár: Hesván hónap
4. napja

Az Előd régi magyar férfi név, jelen-
tése: elsőszülött. Halász Előd (1920–
1997) német származású fi lológus, iro-
dalomtörténész és nyelvész volt, aki 
az 1950-es évektől kezdve egyetemi 
tanárként működött, valamint szótár-
szerkesztéssel foglalkozott. Szakmá-
jában nemzetközi tekintélyt érdemelt 
ki; többek között regénymodellekről 
szóló előadásokat tartott számos ame-
rikai városban (pl. San Franciscóban, 
Albuquerque-ben és Austinban). Iro-
dalomtörténeti kutatásai mellett legje-
lentősebb munkája a német–magyar 
és a magyar–német nagyszótár szer-
kesztése és közreadása.

Emmy Rossum
A Golden Globe-díjra jelölt amerikai 
színésznő, énekesnő 1986. szep-
tember 12-én született New 
Yorkban. Szülei korán el-
váltak, így fotós anyja ne-
velte őt. Alig hétévesen 
fellépett a Metropoli-
tan Opera gyerekkóru-
sában. Tanulmányait 
a Spence magánisko-
lában kezdte, aztán a 
Stanfordi és Kolumbiai 
egyetemeken folytatta. 
Pályája zenés színpadi 
előadásokban indult, kép-
ernyőn 1997-ben bukkant fel 
először az Esküdt ellenségek 
című sorozatban. Később látható 
volt a Tinizseni (1999), Dallamok szárnyán 
(2000), Titokzatos folyó (2003) és Holnapután (2004) című fi lmekben. Karrierje 2004-
ben ért a csúcsra, mikor főszerepet játszott Az operaház fantomja című musicalben, 
alakításáért Aranyglóbusz díjra jelölték. 2011-ben a Szégyentelenek című tévészéria 

főszereplőjeként nagy ismeretségre tett szert. A fon-
tosabb fi lmjei közé sorolható még a Poseidon (2006), 
Mersz (2009) és a Te nem vagy te (2014). A színészet 
mellett a zenei karrierbe is belekezdett kisebb-na-
gyobb sikerrel; debütáló albuma (Inside Out) 2007-
ben jelent meg, aztán ugyanezen évben kiadott 
egy karácsonyi lemezt is Carol of the Bells címmel. 
A Sentimental Journey című nagylemeze 2013-ban 
került forgalomba. 2008-től 2010-ig Justin Siegel há-
zastársa volt, 2017 óta Sam Esmail producer hitvese.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Növelje a munkája hatékonyságát, dol-
gozzon ki új módszereket! Kizárólag a 
tennivalóira koncentráljon, és ne keve-
redjék bele mások magánügyeibe!

Környezetében zavarossá válnak a dol-
gok. Értékelje át néhány személyes kap-
csolatát, döntse el, hogy mi fontos Ön-
nek, és eszerint cselekedjék!

Rendkívül mozgalmas napra készülhet. 
Lehetőleg úgy ossza be az idejét, hogy 
ne kelljen alkalmazkodnia másokhoz, 
ugyanis ez ma nehezére esne.

Előnyösen alakulnak a dolgai. Most el-
sősorban a színfalak mögött végzett te-
vékenységei hoznak eredményeket. Ma-
radjon mindvégig következetes!

Kilátástalan helyzetbe kerül. Csupán ak-
kor lesz képes átlépni a holtponton, ha 
kihasznál minden lehetőséget, és min-
dig az egyszerű utakat választja.

Váratlan nehézségekbe ütközik, ez pedig 
megviseli önt. Hogyha tiszta fejjel képes 
felmérni a probléma mibenlétét, gyorsan 
megtalálja a megoldást.

Nyugodt pillanatok várnak Önre. Sok 
mindent befejezhet, amire az elmúlt idő-
ben nem jutott ideje. A sikerélmények új 
lendületet adnak majd Önnek.

Ezúttal komoly döntéshozatalra kénysze-
rül. Legyen megfontolt, ne hagyja, hogy a 
magánproblémái negatívan befolyásol-
ják a hivatásbeli eredményeit!

Pozitív hozzáállása nagyban megköny-
nyítheti a hivatásbeli helyzetét. Az elkép-
zeléseinek kivitelezésében ezúttal sem-
mi nem akadályozhatja meg.

Tervei jól kigondoltak, ráadásul segítsé-
get is kap a kollégáitól. Használja ki a 
kommunikációs adottságait ahhoz, hogy 
megerősítse a kapcsolatait!

Nehezen tud odafigyelni a feladataira. 
Próbáljon könnyen véghezvihető célo-
kat keresni, de azért a kötelezettségeit se 
hagyja figyelmen kívül!

Több akadályt kell ma leküzdenie, emel-
lett a határidők is szorongatják Önt. 
Csakis akkor számíthat teljesítményére, 
ha elfogadja a kollégák segítségét.

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
9° / 16°

Kolozsvár
9° / 17°

Marosvásárhely
9° / 18°

Nagyvárad
12° / 18°

Sepsiszentgyörgy
12° / 17°

Szatmárnémeti
10° / 18°

Temesvár
1 1° / 19°

 » 2004-ben fő-
szerepet játszott 
Az operaház fan-
tomja című musi-
calben, alakításá-
ért Aranyglóbusz 
díjra jelölték.

Szolgáltatás2020. október 22.
csütörtök10

Történelemórán a tanár kérdi Pistikét:
– Mondd, fi am, ki volt I. András magyar 
királyunk apja?
Pistike rövid gondolkodás után rávágja:
– Hát, gondolom, Nulladik András.

A tanító néni kérdi az elsős Pistikétől:
– Ha a kistestvérednek van három játék 
autója, és te abból kettőt elveszel, akkor 
mi lesz az eredmény?
– Egy hatalmas bunyó.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. novem-
ber 1-jéig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

október
22/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Kapitány az újonchoz:

– Azt hallottam, hogy maga mindenki-

nek ellentmond!

– Jelentem alássan, ügyvéd vagyok, és 

nem... (Poén a rejtvényben.)

Azt hallotta

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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