
A margarin növényi zsírok tejjel és adalékanyagokkal készített, illetve lehű-
tött és mechanikailag megmunkált emulziója, amelyet Hippolyte Mege Mou-
ries francia vegyész hozott létre a vaj alternatívájaként III. Napóleon császár 
megbízására. A kalóriában gazdag, kenyérre kenhető zsiradékot főleg a fran-
cia tengerészet élelmezésére fejlesztették ki. Mege Mouries 1869-ben szaba-
dalmaztatta élelmiszerét, két évvel később viszont eladta az előállítási jogo-
kat a holland Jurgens cégnek, amely később beolvadt az Unilever nevű válla-
latba. A termék 1872-ben került először a kereskedelembe (ekkor jött rá Félix 
Boudet, miként lehet emulgeáltatni lefölözött tejjel és vízzel). A 19. század vé-
gére a világ sok országa megvásárolta a gyártási szabadalmat, és nagy meny-
nyiségben forgalmazta a margarint, bár az amerikai vajtermelők tiltakozásá-
ra az USA kormánya évekig nem engedélyezte ennek bevezetését, így a növé-
nyi eredetű gyártmány az Egyesült Államokban csak a 20. század elején vált 
hétköznapi termékké. A margarin neve a görög margarites szóból ered, amely 
gyöngyöt jelent, utalva ezzel a zsír gyöngyszerű szemcséire.

KALENDÁRIUM

A margarin eredete

December 11., kedd
Az évből 345 nap telt el, hátravan 
még 20.

Névnap: Árpád
Egyéb névnapok: Árpádina, Artúr, 
Dániel, Daniló, Dános, Szabin

Katolikus naptár: Árpád, Szent 
I. Damazusz pápa
Református naptár: Árpád
Unitárius naptár: Árpád
Evangélikus naptár: Árpád, 
Artúr
Zsidó naptár: Tévét hónap 
3. napja

Az Árpád régi magyar férfi név, 
amely az árpa szó kicsinyítőképzős 
származéka. A személynevet a 19. 
században újították fel. Női párja: 
Árpádina. A név legismertebb kép-
viselője a honfoglalás törzseinek 
vezetője volt.
Lampich Árpád (1898–1956) az 
1920-as években meghatározó alak-
ja volt a magyar, illetve a nemzetkö-
zi repülőgép-tervezésnek: L-2 Róma 
nevű gépével világhírnevet szerzett; 
1928-ban távolsági világcsúcsot ért 
el. A második világháborút követő-
en részt vett a magyar sportrepülés 
újjáépítésében.

Robert Koch (1843–1910)
A Nobel-díjas német orvos, 
a korszerű tudományos 
bakteriológia megala-
pítója a Harz-hegységi 
Clausthalban született 
1843. december 11-
én bányászmérnök 
fi aként. Tanulmá-
nyait szülővárosá-
ban végezte, és itt 
kezdett el érdeklőd-
ni a biológia iránt. 
1866-ban diplomá-
zott a Göttingeni Or-
vosi Egyetemen, ezután 
Wollsteinban tevékenyke-
dett mint körorvos, később 
pedig Berlinben egyetemi tanár 
lett. Elsőként tenyésztette ki a lépfe-
nebacilusokat, majd felfedezte a kolera, illetve a tuberkulózis kórokozóját. 
Leírta a baktériumok tenyésztésére szolgáló szilárd táptalaj elvét, kidolgoz-
ta a kórokozók tiszta tenyészetének előállítási módszerét, a baktériumok 

tárgylemezen történő festését, és meghatároz-
ta a bakteriológiai állatkísérletek alapelveit. 
Mindemellett felfedezte az anthraxbacilus spó-
raképzését is. Ő javasolta legelőször a bakte-
riológiában a hővel való sterilizálást, amellyel 
kijelölte a mai sebészeti csírátlanításra alkal-
mas eljárást. Mindezzel lehetőséget teremtett 
számos fertőző betegség elleni eredményes vé-
dekezésre. Munkásságát 1905-ben Nobel-díjjal 
méltányolták.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bár fáradtnak érzi magát, nagy önfegyel-
met kell gyakorolnia ahhoz, hogy ne ke-
veredjen vitákba. Tudja le a kötelezettsé-
geit, és mielőbb lazítson!

Hajlamos kendőzetlenül fogalmazni. Ész-
revételeit közölje diplomatikusan, a kör-
nyezetében élő emberekhez pedig kellő 
toleranciával viszonyuljon!

Remek az észjárása, akár anyagi ügyek-
ben is meghozhat néhány fontos dön-
tést. Őrizze meg a higgadtságát, és ma-
radjon mindvégig következetes!

Bonyolult napnak néz elébe, szinte sem-
mi sem zajlik az Ön óhaja szerint. Mielőtt 
végleges döntéseket hozna, vegyen szá-
mításba minden részletet!

Olyan fordulatokban lesz része, amelyek 
hosszú távon az Ön érdekeit szolgálják. 
Használja ki az előnyös helyzeteket, de 
maradjon megfontolt!

Munkahelyén szétszórtan viselkedik, 
szinte hibát hibára halmoz. Vonuljon a 
háttérbe, és lehetőleg kerülje a komoly 
felelősséggel járó tevékenységeket!

Hivatásában komoly változások történ-
nek, ezért igyekezzék alkalmazkodni a 
körülményekhez! Arra is ügyeljen, hogy 
az adott ígéretét ne szegje meg!

Okosan közelíti meg a problémákat, min-
den szituációra ideális megoldást talál. 
Amennyiben kitart az elvei mellett, ko-
moly presztízsre is szert tehet.

Számos akadály gördül Ön elé, ame-
lyeken könnyen átléphet, ha odafi-
gyel a részletekre. Fordítson több időt 
magán életére, főleg a fontos viszonyaira!

Bizonyos okok miatt kénytelen újraszer-
vezni a tevékenységeit. Válogassa ki azo-
kat a teendőket, amelyek nem tűrnek ha-
lasztást, a többit napolja el!

Szervezőképességének köszönhetően 
hamar átlátja az összefüggéseket, így 
lépéselőnyre tesz szert. Próbáljon minél 
több feladatot véglegesíteni!

Ma kiválóan működik az intuíciója, és a 
célzásokat is helyesen értelmezi. Emellett 
olyan fordulatok következnek be, amik 
hasznot hoznak Önnek.

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.

GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–3° / –1°

Kolozsvár
–1° / 1°

Marosvásárhely
–2° / 1°

Nagyvárad
1° / 2°

Sepsiszentgyörgy
–1° / 0°

Szatmárnémeti
X° / X°

Temesvár
2° / 5°

 » Többek között 
felfedezte a kolera, 
illetve a tuberku-
lózis kórokozóját. 
Munkásságát 1905-
ben Nobel-díjjal 
méltányolták.

Szolgáltatás2018. december 11.
kedd10

A Krónika-nyereményjátékok 2018. november 26–28. között megjelent 
keresztrejtvényeinek megfejtései: november 26., hétfő: ... törökül tud, és 
a másik a tolmács; november 27., kedd: Telefonon is leszólhatott volna; no-
vember 28., szerda: Mert szeretnék halat fogni.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2018. decem-
ber 23-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
11/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az iskolában a tanító megkérdi a gyerekeket, 
hogy kinek az apukája hasonlít valamelyik hí-
res emberre. Az egyik nebuló büszkén mondja:
– Az enyém Mátyás királyra hasonlít.
– Miért?
– Mert olyan igazságos, mint ő volt.
Erre megszólal egy másik gyerek is:
– Az enyém Dugovics Tituszra hasonlít.
– Miért?
– Mert vállalatigazgató volt, és amikor lebu-
kott, egyszerre ... (Poén a rejtvényben.)

Kire hasonlít?

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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