
Természetes alapú ragasztókat már az ókori Egyiptomban használtak. Ezek 
egyfajta gyantafélék voltak, és főként nyírfa kérgéből származtak. Később ka-
zein- (tejfehérje) és tojásfehérje-alapút alkalmaztak. Az ókori görögök és ró-
maiak nagymértékben hozzájárultak a ragasztóanyagok fejlődéséhez. Az első 
növényi, illetve állati enyvek ipari előállításával foglalkozó gyárak a 18. szá-
zad közepén az Amerikai Egyesült Államokban, Hollandiában és Nagy-Britan-
niában létesültek. Az 1800-as évek során elsősorban a hangszer- és bútorké-
szítők számára gyártottak kiváló minőségű ragasztóanyagokat. A gumialapú 
ragasztót Henry Day amerikai vegyész fedezte fel 1845-ben, az első kazeina-
lapú ragasztót pedig 1876-ban szabadalmaztatták a Ross testvérek (John és 
Charles Ross). A 19. század folyamán, a kémia gyors fejlődésének követ-
keztében, megjelentek azok a szintetikus vegyületeket, amelyeket a 20. szá-
zad elejétől kezdték a ragasztók gyártásához használni. Mára már több mint 
tízfajta alapanyagú (például gyantás, enyvalapú, kazein-, agyag- és olajtar-
talmú stb.) ragasztófajta létezik, és mindegyik különböző célokra szolgál.

KALENDÁRIUM

A ragasztók története

Július 6., kedd
Az évből 187 nap telt el, hátravan 
még 178.

Névnap: Csaba
Egyéb névnapok: Csobád, Domini-
ka, Ézsaiás, Felícia, Gyárfás, Járfás, 
Jávor, Mária, Romulusz, Tamás

Katolikus naptár: Goretti Szent 
Mária, Csaba
Református naptár: Csaba
Unitárius naptár: Csaba, Zsolt
Evangélikus naptár: Csaba
Zsidó naptár: Tammuz hónap 
26. napja

A Csaba török gyökerű, régi magyar 
férfi név, jelentése: pásztor, kóborló. 
A szinte feledésbe merült nevet Vö-
rösmarty Mihály újította fel az 1824-
ben megjelent Csaba szerelme című 
versében, de ennek ellenére is csak a 
20. század második felében vált nép-
szerűvé. Csaba királyfi  a székelyek 
legendás vezére volt, akiről nem ma-
radt fenn sok megbízható adat, élete 
többnyire a mondák ködébe vész. 
Egyik legenda szerint egy csata után 
a háromezer fős hun népet a Bal-
kánról Erdély keleti vidékére vezette, 
ahol letelepedtek, és székelyeknek 
nevezték magukat.

Jennifer Jason Leigh
Az Oscar-díjra jelölt amerikai színész-
nő és producer Los Angelesben 
született 1962. február 5-én Vic 
Morrow színész és Barbara 
Turner forgatókönyvíró lá-
nyaként. Zsidó származá-
sú szülei korán elváltak, 
így az anyja nevelte őt. 
Tanulmányait a szülővá-
rosában kezdte, majd a 
New York-i Lee Strasberg 
Színház és Filmintézet-
ben diplomázott. Karrierje 
tinédzserként indult útjára 
a mostohaapja, Reza Badiyi 
által rendezett Egy idegen halála 
(1976) című drámában. A következő 
években főleg televíziós alkotásokban 
bukkant fel. Első komolyabb alakításait a Miami 
Blues (1990), Egyedülálló nő megosztaná (1992) és a Rövidre vágva (1993) című 
fi lmekben nyújtotta, utóbbiért a teljes stábbal közösen Golden Globe különdíjban 
részesült. A Mrs. Parker és az ördögi kör (1994) című dráma főszerepéért Aranygló-
busz díjra jelölték. Később olyan produkciókban volt látható, mint a Georgia (1995), 
Dolores Claiborne (1995), Ezer hold (1997), Washington Square (1997), Az élet játék 

(1999), A király él (2000), Jóban-rosszban (2001), 
Gyereksztár (2004), A gépész (2004), Nancy ül a 
fűben (2005), Kis-nagy világ (2008), Patrick Melro-
se (2013), Anomalisa (2015), valamint a Margot az 
esküvőn (2007), amelyért számos pozitív kritikával 
illette a szakma. Pályája 2015-ben ért a csúcsra, 
amikor az Aljas nyolcas című westernben nyújtott 
alakításáért Aranyglóbusz és Oscar-díjra jelölték. 
2005 és 2010 között Noah Baumbach Oscar-jelölt 
fi lmalkotó hitvese volt, akitől egy fi a született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kezdeményezései ezúttal sikerrel járnak. 
A diplomáciai képességével és a helyzet-
felismerésével kiválóan el tud igazodni a 
váratlan szituációkban is.

Remek formában van, szinte minden 
problémára képes megoldást találni. 
Koncentráljon a halogatott munkákra, és 
hagyatkozzék a megérzéseire!

Visszatérő problémákkal küszködik. Gon-
dolja át, mit tett rosszul az elmúlt idő-
szakban, ha nem akar újra ugyanazokkal 
a kérdésekkel szembesülni.

Bizonytalan a viselkedése, így képtelen 
helyes döntéseket hozni. Derítse ki, mi 
okozza a labilis állapotát, a fontosabb 
teendőit pedig halassza el!

Eredményes napra számíthat. Céljait ne 
adja fel még akkor sem, ha jobb körül-
ményeket ígérnek másik irányból! Le-
gyen toleráns, de határozott!

Engedje szabadjára a fantáziáját, hagy-
jon szabad utat a kreativitásának! Ne 
akadjon el a részletekben, és mindig az 
aktuális munkákra figyeljen!

Elsősorban a rutinmunkák intézésé-
re összpontosítson, újabb tervekbe ne 
kezdjen bele! Maradjon nyitott, és vegyen 
fontolóra minden javaslatot!

Bár nehezen indul a napja, események-
ben gazdag pillanatokra készülhet. Ka-
matoztassa a képességeit, de maradjon 
következetes a cselekvéseiben!

Legyen kitartó, és lehetőleg ne hátráljon 
meg a buktatók felmerülésekor! Uralko-
dó bolygója ezúttal mindenben támogat-
ja Önt. Merjen kockáztatni!

Meglepő események zökkentik ki a nyu-
galmából. A váratlanság azonban elő-
nyöket is hozhat. Vegye észre a dolgok 
mögött megbúvó lehetőségeket!

Lassabban halad a tevékenységeivel, 
mint ahogy azt tervezte. Ne kezdjen kap-
kodásba, inkább hallgasson a megérzé-
seire, vagy kérjen támogatást!

Keresse az összefüggéseket, ne csupán 
egy adott kérdésre koncentráljon! Tartsa 
szem előtt mások érdekeit is, és marad-
jon mindvégig következetes!

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.

FOGYASZTÓVÉDELEM  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
21° / 25°

Kolozsvár
23° / 27°

Marosvásárhely
22° / 28°

Nagyvárad
24° / 29°

Sepsiszentgyörgy
21° / 25°

Szatmárnémeti
24° / 28°

Temesvár
28° / 31°

 » Az Aljas nyolcas 
című westernben 
nyújtott rendkívü-
li teljesítményéért 
BAFTA-, Aranygló-
busz és Oscar-díjra 
jelölték.

Szolgáltatás2021. július 6.
kedd10

A június 21–24. között megjelent rejtvények megfejtései: június 21., hétfő: …aki 
erre a ruhára rábeszélte; június 22., kedd: Egyszerű, meg sem próbálom; június 23., 
szerda: …jóban van a főnökkel; június 24., csütörtök: …az nem kép, hanem tükör.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. július 
18-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
6/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Szilveszter éjjelén igazoltatás zajlik az or-
szágúton. A rendőr bepillant az autóba:
– Minek magának az a sok tőr?
– Artista vagyok, azokkal dolgozom!
– Nem hiszem. Mutasson valamit!
Az artista előveszi a tőröket, és elkezdi őket 
a levegőbe dobálni. Arra jön egy másik au-
tó, benne két pasas. Megszólal a sofőr:
– Micsoda mázli, hogy nem piáltam a 
bulin! Nézd meg, mit találtak ki ... (Poén 
a rejtvényben.)

Az országúton

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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