
A fogtechnikai tevékenység a fogászattal párhuzamosan kialakult tudomány-
ág, mely elsősorban a fogak szabályozására és pótlására szakosodott. Fenn-
maradt leletek szerint effajta eljárások már az ókorban is léteztek. Például az 
etruszkok (ókori nép, közép-itáliai népcsoport) kezdetleges módszereket al-
kalmaztak, akik aranypántok segítségével a maradék fogakhoz rögzített híd-
szerű toldalékokat készítettek; ezeket főként elefánt- és marhacsontból, vízi-
lóagyarból faragták, ritkábban aranyból, valamint ezüstből formálták. A mai 

modern fogtechnika megteremtőjének Pierre Fauchard (1679–1761) francia fi-
zikust tartják, aki a 18. század elején elkészítette a legelső, rugóval egymás-
hoz csatolt (akkoriban foggépnek is nevezett) műfogsort. A 20. század során 
a fémöntési technika forradalmasította a pótlások, tömések készítését. Fon-
tos mérföldkőnek számít a rozsdamentes fogászati acél és az aranynál ol-
csóbb ezüstpalládium-ötvözetek kifejlesztése, ami a kevésbé tehetőseknek 
is elérhetővé tette a korona- és hídpótlásokat. Ezután megjelentek a fogá-
szati műanyagok, majd egyre gyakoribbá vált a porcelánkoronák használata.
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A Lehel férfi név a régi magyar Lél 
személynév későbbi alakváltozata, 
amely a lélegzik igéből származik, 
jelentése pedig: kürtös, kürtfúvó. 
Női formája: Lelle. A legismertebb 
Lehel a kalandozó magyar hadak 
egyik vezére volt (Árpád fejede-
lem leszármazottja), aki 955-ben az 
augsburgi (Lech-mezei) csata el-
vesztése után Bulcsú vezérrel együtt 
Konrád császár fogságába esett. Az 
egyik ismert monda szerint kivégzé-
se előtt kérte, hogy még egyszer utol-
jára a kürtjébe fújhasson, de amint 
kézbe vette a kürtöt, agyonütötte vele 
az uralkodót.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Fontos kérdésben kell ma állást fog-
lalnia. Közelítse meg a problémát több 
irányból, és ha nem látja tisztán a meg-
oldást, hallgasson az ösztöneire!

Az elmúlt időben számos kompromisz-
szumot vállalt, ennek következtében sok 
munkája a helyes irányba haladt. Alkal-
ma lesz ezeket véglegesíteni.

Olyan akadályokba ütközik, amelyek le-
lassítják a tevékenységét. A fontos fel-
adatait függessze fel mindaddig, míg 
meg nem találja a helyes utat!

Nem képes közös nevezőre a környezeté-
ben élőkkel. Alaposan gondolja át a te-
endőit, majd készítsen egy ütemtervet, 
amely mentén haladhat előre!

Különleges lehetőség sodródik az útjá-
ba, amely felgyorsíthatja a munkáját. 
Használja ki ezt a helyzetet, azonban 
maradjon mindvégig elővigyázatos!

Ezúttal mellőzze a gyakorlati dolgokat, 
szenteljen több időt a viszonyaira! A mai 
nap kiválóan alkalmas a mélyben húzó-
dó nézeteltérések tisztázására.

Kiegyensúlyozottságának köszönhető-
en lendületesen halad a feladataival. Ha 
a segítségét kérik, legyen készséges, és 
senkit se utasítson vissza!

Bizonytalan a magatartása, ezért a ko-
molyabb kérdésekben csakis azután 
hozzon döntéseket, ha már konzultált 
egy Önnél tapasztaltabb személlyel!

Lehetőleg most ne tegyen figyelemfelkel-
tő dolgokat, mert hamar a kritikák ke-
reszttüzébe kerülhet. Őrizze meg a nyu-
galmát, és maradjon a háttérben!

Ahhoz, hogy révbe érjenek a tervei, a ke-
vésbé rokonszenves személyek társa-
ságát is el kell viselnie. Magánéletében 
meglepetésekre számíthat.

Rendkívül ingerülten viszonyul minden-
hez, ezért amennyiben teheti, kerülje el 
a konfliktushelyzeteket! Kizárólag az ak-
tuális tennivalóira fókuszáljon!

Kezdeményezései pozitív irányba halad-
nak. A diplomáciai adottságával most 
még az ellentétes szituációkban is képes 
lesz kiválóan eligazodni.

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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23° / 29°
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24° / 29°

Nagyvárad
22° / 27°

Sepsiszentgyörgy
23° / 27°

Szatmárnémeti
21° / 25°

Temesvár
25° / 28°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. augusz-
tus 15-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Az orvos azt kérdi a diliházban az egyik 

betegtől:

– Mondja, maga megőrült, hogy így rán-

gatja az ágyát?

– Naná, doktor úr! ... (Poén a rejtvény-

ben.)

Miért rángatja?

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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Ha együtt, 
akkor is csak külön

Sok csudaságot láttunk már az elmúlt harmincegy évben, de még 
távol vagyunk attól a helyzettől, amikor kĳ elentenénk: ennél fur-
csábbat már elképzelni sem lehet. Politikusainknak ugyanis any-
nyira jól olajozottak a kerekeik, hogy sikerül nekik, mondhatni, 
napról napra meglepni még a játékok legbelsőbb titkaiban is 
járatos egyéneket. Hitte-e volna valaki, hogy miután bejelentet-
ték a kvázi győzelmet, helyesebben a kulisszák mögött gyorsan 
összetákolt koalíció többségét, a liberális párt elnöke pénzügyi 
zseniként mutatja be a csodatettekre készen álló kormány élén 
az addig sosem hallott valakit, aki viszont nemhogy csodákat, de 
semmi említésre méltót nem tett eddig, csupán olyan buzgalom-
mal építette fel önnön arcképét, hogy mostanra a legádázabb 
ellenfelévé vált az őt „felfedező” pártelnöknek. Amit ugyanis 
ők ketten az egymás szidásában előtálalnak, az a legjobb nyári 
szórakoztató műsorok között is megbecsült helyet foglalhatna 
el. Szidják, alázzák, gúnyolják egymást, ami viszont a kettejük 
melletti legszűkebb körű hívekein kívül nemigen érdekel senki 
mást. Legalábbis abban a közegben, amiben én mozgok, ahol 
ha véletlenül szóba kerül ez az egységbontó acsarkodás, legföl-
jebb legyintenek egyet az emberek, és igyekeznek témát váltani. 
Igaz, mi, bihariak sajátos helyzetben vagyunk, lévén a három vá-
radi polgármesteri mandátuma után a megye élére felpattant ön-
jelölt, aki nem úgy beszél magáról, mint a két civakodót szépen 
félresöprő nevető harmadikról, hanem inkább titokzatoskodva 
hint el kószának tűnő híreket, miszerint se egyik, se másik, mert 
a szeptemberi pártkongresszuson úgyis őrá fog szavazni a több-
ség. S akkor nyíltan is ringbe száll, és ahogy a váradiak megszok-
hatták az idők során, gyorsan és természetesen nagyon jól (?!) 
elvágja majd a gordiuszi csomót. Abban nem kételkedem, hogy 
az említett pártkongresszuson hangosan vívják majd a szívek 
harcát, de ez az ominózus triász gyanús nekem. Ugyanis mi csak 
a kettő plusz egy nagyhangú öndicséreteit halljuk, arról viszont 
nem tudunk semmit, hány megyében készülődnek még titok-
ban a trónfosztásra, és épp a remélt sikerük érdekében nem 
kiabálják ki túl korán a szándékukat. Mindenestre nem lesz 
álmosító a kongresszus, ki tudja, milyen újdonságokkal gazda-
godik majd politikai szókincsünk arról, hogyan is lehet töretlenül 
közösnek mutatni a nagyon is külön utakon röpködő érdekeket?!
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