
Az 1900-as évek előtt a kőolajipar kizárólag a petróleumeladásból tartotta fenn 
magát, a benzin eladhatatlan melléktermék volt. Csupán ezután kezdtek bizo-
nyos követelményeket teljesítő benzint előállítani, amelyeket patikák, vendég-
fogadók, szállodák, kerékpár-kereskedők és gyarmatáru-kereskedők árusítot-
ták. Az első forgalomba kerülő autóbenzint német nyelvterületen stellinnek 
nevezték, amit öt-, illetve tízliteres kannákban árulták. 1916-ban az amerikai 
(ohiói) Daytonban létrejött az első motorhajtóanyagokkal foglalkozó kutató-
intézet, ahol különböző üzemanyagokkal kísérleteztek. Az USA-ban a benzin 
terjesztését eleinte autóklubok végezték, a nyilvános töltőállomások pedig 
csak az 1920-as évek elején jelentek meg. 1923-ban kifejlesztették az ólmozott 
benzint; később színezékeket és lerakódásgátló adalékot adtak hozzá, aztán 
1932-ben antioxidáns vegyületekkel bővítették. Az 50-es évekre a benzin kor-
róziót és jegesedést megelőző anyagokkal finomodott. Környezetvédelmi okok 
miatt a 70-es évektől korlátozták a hajtóanyag ólomtartalmát, a 20. század 
utolsó évtizedétől a gyártók már csakis ólommentes benzint forgalmaznak.

KALENDÁRIUM

A benzin eredete

Július 22., csütörtök
Az évből 203 nap telt el, hátravan 
még 162.

Névnapok: Magdolna, Magda
Egyéb névnapok: Léna, Lenke, Le -
vendula, Lipót, Magdaléna, Magda-
la, Mária, Verbéna

Katolikus naptár: Szent Mária 
Magdolna, Magda
Református naptár: Magdolna
Unitárius naptár: Mária, Magdolna
Evangélikus naptár: Magdolna, 
Magdala
Zsidó naptár: Áv hónap 13. napja

A Magdolna női név a héber eredetű 
Magdaléna magyarosított formája, 
a Magda pedig ennek becézett rövi-
dülése, jelentése: Magdala városából 
származó nő. Rokon nevek: Léna, 
Magdala. Olthy Magda (1912–1983) 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmű-
vésznő volt, aki a pályafutása során 
Molière színműveinek szinte összes 
szobalányszerepét magára öltötte. 
1935-től kezdődően több játékfi lmben 
is szerepelt (pl. A nagymama, A király-
né huszárja, Vihar, Ünnepi vacsora), 
emellett számos színdarabnak vállal-
ta a rendezését (pl. A furfangos meny-
asszony, A harag napja).

Selena Gomez
A népszerű mexikói származású amerikai 
színésznő, énekesnő a texasi Grand 
Prairie-ben jött világra 1992. júli-
us 22-én. Képernyőn a Barney 
és barátai című gyerekso-
 ro zatban volt látható leg-
elő ször 2002-ben, aztán 
fi lm vásznon is debütált 
Kémkölykök 3 (2003) cí-
mű  vígjátékban. 2007-
ben felbukkant a Han-
nah Montana című ti ni-
sorozat néhány epizódjá-
ban. Később olyan fi lmek-
ben tűnt fel, mint a Hamupi-
pőke-történet (2008), Ramo na 
és Beezus (2010), Csajok Mon te-
Carlóban (2011), Utórengés (2012), Ver-
senyfutás az idővel (2013), Rossz kisfi ú (2014) 
és a Varázslók a Waverly helyből című sorozat. Emellett több animációhoz kölcsö-
nözte a hangját. Zenei pályája 2009-ben indult a Selena Gomez & the Scene nevű 
banda frontembereként, amellyel három nagylemezt adott ki: Kiss & Tell (2009), 

A Year Without Rain (2010) és When the Sun Goes 
Down (2011). Ezután szólókarrierbe kezdett, bemu-
tatkozó albuma 2013-ban jelent meg Stars Dance 
címmel. Két évvel később megjelent a Revival című 
albuma, amely platinalemezzé vált. Legújabb, Rare 
című nagylemeze 2020-ban került forgalomba, és 
pozitív kritikákkal illették. A People’s Choice Awards 
közönségdíjon négyszer jelölték különböző kategóri-
ában, amelyből kettőt elnyert (2011-ben a feltörekvő 
sztár díjat, 2016-ban a legjobb animációs hangért).

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ne vesztegesse energiáját haszontalan 
dolgokra, és tervezze meg előre a tenni-
valóit! Hozza összhangba a célkitűzéseit 
az adódó lehetőségekkel!

Néhány váratlan fejlemény kizökkenti 
Önt a nyugodt ritmusából. Szüksége lesz 
a diplomáciai adottságára, hogy átvészel-
je a kényesebb pillanatokat.

A mai események arra késztetik Önt, 
hogy ismeretlen területen is kipróbálja a 
képességeit. Helyezzen nagy hangsúlyt a 
részletekre és a precizitásra!

Fontos teendők várnak Önre. Igyekezzék 
megőrizni a nyugalmát minden körül-
mény között, és ne bosszankodjék olyas-
min, amin nem tud változtatni!

Legyen mindenben körültekintő, okuljon 
a korábban elkövetett hibákból! Ez alka-
lommal kizárólag következetes lépések-
kel érhet el eredményeket.

Hivatásában komoly döntések elé kerül, 
ezért most be kell vetnie minden tudását 
és tapasztalatát! Ha szükséges, vállaljon 
be némi kockázatot is!

Ezúttal ne fogadjon el mindent feltételek 
nélkül, hanem inkább nézzen az infor-
mációk mögé! Magánéletében készüljön 
fel egy váratlan szituációra!

Amennyiben képes megválni a megrög-
zött módszereitől, közelebb kerülhet a 
céljaihoz. Szép eredményeket érhet el, 
ha nyitott az új megoldásokra.

Rátermettségének és kreativitásának kö-
szönhetően jól alakulnak a dolgai. Kelle-
mes meglepetésekben lesz része, és az 
anyagi helyzete is javulni fog.

Megterhelő napra készülhet, így az élet 
több területén is helyt kell állnia. Pró-
bálja meg kizárni a negatív hatásokat, és 
cselekedjék következetesen!

Legyen kitartó, próbálja meg érvényesíte-
ni az elképzeléseit! Cselekedjék követke-
zetesen, és mindvégig alkalmazkodjék 
az adott helyzetekhez!

Ezúttal hiányzik Önből az a lendület, ami 
szükséges a komplexebb teendők elvég-
zéséhez. Csupán egyszerű tevékenysé-
geket tűzzön ma napirendre!

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.

DELIKVENSEK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

 » A People’s Choice 
Awards közönségdí-
jon négy alkalommal 
jelölték különböző 
kategóriában, amely-
ből kettőt (2011-ben 
és 2016-ban) elnyert.

Szolgáltatás2021. július 22.
csütörtök10

Pistike kérdi az apjától:
– Mondd, apa, a győzelem istennője mi-
ért nőnemű?
– Hát fi am, ezt majd megtudod, ami-
kor megnősülsz.

A szerelmes fi ú mondja a barátnőjének:
– Akkor is szeretnél, ha apám nem hagy-
ta volna rám a vagyonát?
– Ugyan! Csak nem gondolod, hogy ér-
dekel, ki hagyta rád a pénzt?

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. augusz-
tus 1-jéig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
22/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két cimbora beszélget:
– Képzeld Béla, nem tudom, hogy mi 
van a feleségemmel, de az utóbbi idő-
ben minden nap éjfél után két órakor 
fekszik le.
– Hát ez rémes, barátom. És mit csinál 
addig?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Mit csinál?

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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Csíkszereda
17° / 22°

Kolozsvár
18° / 23°

Marosvásárhely
19° / 24°

Nagyvárad
21° / 25°

Sepsiszentgyörgy
17° / 22°

Szatmárnémeti
22° / 26°

Temesvár
24° / 28°




