
Kínában már a 6. században használtak tűzgyújtásra kénnel átitatott fenyőfa-
pálcákat, a modern gyufát azonban csak a 19. század elején találták fel. Az úgy-
nevezett zajtalan és robbanásmentes gyufát Irinyi János magyar kémikus ta-
lálta fel, aki foszfort meleg vízben oldott fel, a kicsapódott foszforszemcséket 
pedig gumiarábikummal, valamint ólomszulfiddal elegyítette. Ezután a fenyő-
fa gyufaszálak fejét képlékeny masszába mártogatta, majd hagyta keményre 
száradni. Találmányát 1836-ban szabadalmaztatta, később azonban az előál-
lítási jogokat eladta Rómer István bécsi gyógyszerésznek. A gyufa legveszélye-
sebb alkotóelemét, a fehér foszfort hosszú ideig nem tudták más összetevővel 
kiváltani. 1844-ben Gustaf Erik Paschnak svéd vegyészmérnöknek sikerült a fe-
hér foszfort kiiktatnia, és az Anton von Schrötter osztrák kémikus által felfede-
zett vörös foszforra cserélni. Az eljárását egy évtizeddel később a szintén svéd 
John Edvard Lundström tökéletesítette. A gyújtóeszköz még biztonságosabbá 
vált, miután a gyújtóelegy egy részét a gyufafejről a skatulya oldalán kiképzett 
dörzsfelületre vitték át, ezzel csökkentve a gyufaszál gyulladási dinamikáját.
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A Paulina női név a latin gyökerű 
Paula továbbképzése, jelentése: kis 
termetű. Rokon neve: Pauletta. A név 
ismert viselője Pauline Moran brit 
születésű (1947) színésznő, aki az 
Agatha Christie: Poirot című krimi-
sorozat által vált ismertté, amelyben 
a híres detektív titkárnőjét, Miss Le-
mont formálta meg. Karrierjét egy 
kanadai és angol tagokból álló női 
popzenekarban kezdte, később hi-
vatásos asztrológusként is tevékeny-
kedett. Emellett számos kosztümös 
fi lmben (pl. Nicho las Nickleby, 1977, 
Asszony feketében, 1989; Byron, 2003, 
A virág románca, 2014) is szerepelt.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kiegyensúlyozottság jellemzi a mai nap-
ját. A teendőit képes könnyedén véghez 
vinni, és még arra is jut ideje, hogy a tár-
sainak segítséget nyújtson.

Nagy lendülettel veti bele magát a beter-
vezett tevékenységébe. Ámde arra ügyel-
jen, hogy a buzgóságában nehogy lénye-
ges hibákat kövessen el!

Szélsőségesen viselkedik, és emiatt is-
meretlen utakra téved. Fontolja meg a 
tetteit, ne tegye kockára a biztonságát 
kétséges kimenetelű dolgokért!

Kissé felgyülemlenek a teendői. A kénye-
sebb munkálatokat közelítse meg egy 
más szemszögből, így talán hamarabb 
észreveszi majd a helyes utat!

Kezdeményezései jó irányba haladnak. A 
gyors helyzetfelismerésével és diplomá-
ciai adottságával még a kínos szituáció-
kon is képes lesz túllépni.

Hangulatingadozásai miatt nehezen vi-
selik el Önt a munkahelyén. Keresse meg 
a hozzáállásának az okait, és próbálja 
pozitívan szemlélni a világot!

Tervei jelenleg nehezen kivitelezhetőek. 
Ha okvetlenül sikereket szeretne, akkor 
maradjon türelmes, és kérje ki a bizal-
masabb munkatársai tanácsát!

Bár lendületesen végzi a feladatait, a ha-
tékonysága érdekében lehetőleg ne fo-
lyamodjon szokatlan megoldásokhoz! 
Maradjon a realitások talaján!

Kiváló a kedélyállapota, ami lehetővé te-
szi, hogy minden téren megállja a helyét. 
Érdemes a mai napon lezárni a régóta 
halogatott kötelezettségeket.

Amennyiben teheti, kerülje a döntés-
hozatalt! Emellett ne menjen bele olyan 
megállapodásokba, amelyek hosszú tá-
von kihatással lehetnek az életére!

Ezúttal ne vállaljon pénzügyi kockázato-
kat, tartsa elsődleges szempontnak az 
anyagi biztonságát! Szenteljen több időt 
a személyes kapcsolataira!

Mindenáron érvényesíteni szeretné a sa-
ját akaratát, így kevés teret enged a tár-
sainak. Vigyázzon, mert ez effajta önfejű-
ség rossz útra terelheti Önt!

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
20° / 26°

Kolozsvár
26° / 29°

Marosvásárhely
24° / 28°

Nagyvárad
27° / 32°

Sepsiszentgyörgy
24° / 27°

Szatmárnémeti
27° / 31°

Temesvár
30° / 34°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. július 
4-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

június
22/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Joe egy ikerpár egyik tagjának udvarol. 
A kocsmában a csapost régóta furdalja 
a kíváncsiság, hogy is van ez:
– Mondd, Joe, hogy tudod megkülön-
böztetni őket egymástól?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Kíváncsiság

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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Fordított gondolkodás

Finoman szólva érthetetlenül furcsán gondolkodik az immár elke-
rülhetetlen agóniájában tengődő posta: valamikor minden egyes 
hivatalnok előtt kígyózó sorok töltötték meg a tágas belteret, ami 
nem riasztott el senki emberfi át a belépéstől, hiszen olyan elvég-
zendő dolgaik voltak, amelyeket csakis itt és így, a postai szolgál-
tatásokat igénybe véve tudhattak le. Ismerőseim közül mindenki 
azzal a gondolattal ment be a postára, mint én, vagyis hogy ha 
törik, ha szakad, de kiálljuk a sort, és feladjuk a táviratot, cso-
magot, ajánlott levelet. Ennek ma már vége. Nem történt semmi 
katasztrófa, nem köthető egyetlen naphoz a jelenség beállta, in-
kább mondanám csendes, szinte észrevétlen folyamatnak: hoz-
zánk is végérvényesen és visszavonhatatlanul begyűrűzött a glo-
bális digitalizáció. Amikor néhány éve a Dániában élő barátnőm 
azt mondta, náluk már megszűnt a posta, először viccnek vettem, 
aztán elintéztem egy legyintéssel: másfajta világ, nálunk ilyesmi 
sosem lesz. Ahhoz képest viszont igazán mesebeli gyorsasággal 
vágtatott felénk a változás. Ha nem csalódom, az volt az első jel, 
hogy csökkenni kezdett a hivatalnokok száma, egyre üresebb lett 
a nagy terem. Aztán egy ismerősöm újságolta, képzeljem el, már 
nem lehet táviratot küldeni. Elképzeltem. Hisz amit gyorsaság-
ban a számítógépes hírközlés és hírcsere tud, annak nincs párja. 
Minek hát egy egész apparátus azért, hogy a régi beidegződések 
tovább működjenek?! Ezt végeredményben, gondolom, minden-
ki elfogadja, csakhogy… Saját bőrömön tapasztaltam, a posta 
még megmaradt alkalmazottainak valami furcsaság történt a 
gondolkodásával: ahelyett, hogy az eddigi díjszabásokat lejjebb 
vitték volna, hátha vissza tudnak csalogatni még néhány régi 
ügyfelet a számítógépek elől, feldobták az árakat a csillagos égig. 
S talán még mondták is: ha netán akad olyan bugyuta, aki nem 
tudja másképp megoldani, csak postai küldeménnyel, akkor 
fi zesse meg a zsíros árat. Én az egyik ilyen balek vagyok: egy 
folyóiratot küldtem Budapestre, az árának háromszorosáért, 
mivel a biztos megérkezés végett az ajánlott küldést javasol-
ták, mert a „sima” az csak a lap árának duplája lett volna, de 
ha nem érkezik meg… Különben a címzett is hozzám hason-
lóan régi mó di és a nyomtatott példányt többre becsüli a digi-
tális változatnál. Sebaj, nekem ez lett az utolsó ilyen irányú tevé-
kenységem, végképp kikapcsolom én is a postát az életemből.
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