
A 19. század vége óta létező mesterséges édesítőszerek szintetikus úton előál-
lított szerves vegyületek, amik a természetben nem fordulnak elő. Legtöbbjüket 
véletlenszerűen találták fel a vegyészek. A legelső effajta gyártmányt (szacha-
rin) Constantine Fahlberg német kémikus hozta létre 1879-ben; ez a (a keser-
nyés utóízű) granulátum körülbelül 300-szor édesebb volt a cukornál. Micha-
el Sveda amerikai kutató 1937-ben egy gyulladásmegelőző gyógyszer kifejlesz-
tése közben felfedezte az úgynevezett ciklamátot, ami kb. 50-szer édesebb a 
cukornál (nagy koncentrációban pedig sós utóíze van); azonban a 80-as évek 
óta több országban (közöttük az USA-ban is) betiltották ennek a használatát. 
Napjaink egyik legismertebb édesítőszerét (aszpartam) az amerikai Searle & 
Company gyógyszeripari cég egyik vegyésze fejlesztette ki 1965-ben, miközben 
gyomorfekélyt megelőző orvosságokon dolgozott; a szacharóznál kb. 200-szor 
édesebb terméket NutraSweet néven kezdték gyártani. Az évek során sok más 
hasonló termék (aceszulfám, szukralóz stb.) jelent meg. Mára ezek az édesí-
tőszerek a legtöbb országban csak ellenőrzötten kerülhetnek a kereskedelembe.

KALENDÁRIUM

Az édesítőszerek története

Március 12., kedd
Az évből 71 nap telt el, hátravan 
még 294.

Névnap: Gergely
Egyéb névnapok: Egbert, Gergő, 
Gerő, György, Ince, Maximilián, 
Miksa, Szibilla, Tifani

Katolikus naptár: Szent Gergely, 
Szent Maximilián
Református naptár: Gergely
Unitárius naptár: Gergely
Evangélikus naptár: Gergely
Zsidó naptár: 2. Ádár hónap 
5. napja

A Gergely férfi név a görög szárma-
zású Grégoriosz név rövidüléséből 
ered, elemeinek jelentése: éberen 
őrködő. Rokon nevek: Gergő, Gerő.
Bornemissza Gergely (1526–1555) 
magyar végvári vitéz, illetve egri vár-
kapitány volt a 16. században. 1552-
ben hadnagyi tisztséget töltött be 
a töröktől ostromlott Eger várában, 
ahol különösen tűzszerészi lelemé-
nyességével tűnt ki, és agyafúrt ötle-
teivel. Alakja mára leginkább Gárdo-
nyi Géza Egri csillagok című törté-
nelmi regényéből ismert, valamint 
az Egri harangokból, amely a Gárdo-
nyi-mű folytatása.

Gregory Peck (1916–2003)
Az Oscar-díjas amerikai színész a 
kaliforniai La Jollában (ma San 
Diego) született gyógyszerész 
fi aként. A tanulmányait 
szülővárosában végezte, 
majd orvostanhallga-
tó lett, később azon-
ban a színészet felé 
fordult. Elszegődött 
a New York Neigh-
borhood Playhouse 
társulathoz, így élete 
legelső alakítását a 
Broadwayen nyújtotta. 
A 40-es évektől felkapott 
színésszé vált, és négy alka-
lommal jelölték őt Oscar-díjra 
A mennyország kulcsa (1944), Az 
őzgida (1946), Úri becsületszó (1947),
valamint a Szárnyaló bátorság (1949) című produkciókban nyújtott alakításáért. Az 
1950-es években több sikerfi lmnek volt a főszereplője: A Kilimandzsáró hava (1952), 
Római vakáció (1953, Audrey Hepburn partnereként), Az éjszaka emberei (1954), 
Moby Dick (1956), Navarone ágyúi (1961). 1962-ben a Ne bántsátok a feketerigót! 
című drámában formált szerepéért Oscar-díjjal jutalmazták. Pályafutása során 

öt Aranyglóbusz díjat kapott, emellett négy élet-
műdíjjal is méltányolták: Jean Hersholt-díj (1968, 
Oscar-gála), Cecil B. DeMille-díj (1969, Aranygló-
busz gála), különdíj (1989, cannes-i fi lmfesztivál), 
Arany Medve különdíj (1993, Berlini Nemzetközi 
Filmfesztivál). Első feleségétől, Greta Kukkonentől 
12 év házasság után vált el, három fi uk (Jonathan, 
Stephen, Carey Paul) született. Második nejével, 
Veronique Passanival élete végéig boldog házassá-
ga élt, két gyermekük (Anthony, Cecilia) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Tanácstalannak érzi magát, ettől hajla-
mos az idegeskedésre. Most főként olyan 
tevékenységekkel foglalkozzék, amelyek 
nem igényelnek segítséget!

Mindaddig, míg nem fejti meg belső fe-
szültsége okait, nem lesz képes haladni 
a teendőivel. Keresse a pozitív gondolko-
dású emberek társaságát!

Semmi nem úgy indul, ahogy azt Ön ki-
gondolta. Rendíthetetlen akaratának kö-
szönhetően mégis sikerül megoldania 
még a legnehezebb feladatokat is.

Könnyen elveszíti az önuralmát, ha úgy 
érzi, ellenállásba ütközik. Kerülje a vi-
szályt, és azokat a helyzeteket, amelyek-
ben ki kell állnia a véleménye mellett!

Komoly változásokra készülhet. Élvezze 
a kihívásokat, és így tapasztalni fogja, 
hogy bár a kezdet kissé nehéz, a folyta-
tás annál izgalmasabb lehet.

Amennyiben nyugtalannak érzi magát, 
keresse meg ennek a valódi okait! Ne 
szorongjon olyan dolgok miatt, amelye-
ken amúgy sem tud változtatni!

Elemezze a közelmúlt eseményeit, vegye 
kézbe a tisztázatlan ügyeket. A lezárat-
lan viták elsimításában segítségére lehet 
a diplomáciai képessége.

Végre azon kérdésekkel foglalkozhat, 
amelyeket fontosnak tart. Legyen türel-
mes, mert a lendületes munkája során 
akadályokba is ütközhet!

Ma rendkívül szétszórt, szinte minden-
re kiszámíthatatlanul reagál. Ezzel azon-
ban megnehezíti a dolgát, és a kollégái 
segítségére sem számíthat.

Nem várt problémák merülnek fel, és úgy 
érzi, képtelen megoldani azokat. Ne es-
sék kétségbe, bízzon önmagában, és ke-
resse meg a kivezető utakat!

Fontolja meg a lépéseit, csakis akkor ke-
ressen szövetségeseket, ha nincs más 
választása! Találékonysága ezúttal átse-
gíti a nehézségeken.

Igyekezzék a dolgok pozitív oldalát néz-
ni, ne bosszankodjék apróságokon! Be-
fektetései megtérülhetnek, hogyha fon-
tos döntéshozatalra vállalkozik.

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.

POZITÍV HOZZÁÁLLÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
0° / 6°

Kolozsvár
1° / 7°

Marosvásárhely
2° / 8°

Nagyvárad
2° / 7°

Sepsiszentgyörgy
1° / 6°

Szatmárnémeti
3° / 7°

Temesvár
4° / 10°

 » 1962-ben a Ne 

bántsátok a fekete-
rigót! (1961) című 
fi lmdrámában meg-
formált szerepéért 
Oscar-díjjal jutal-
mazták.
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A február 25–28. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: február 
25., hétfő: Rálépett a fékre; február 26., kedd: Meg egy feleségem; február 27., 
szerda: Törje ő a fejét!; február 28., csütörtök: ...se nem oszt, se nem szoroz.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. március 
24-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

március
12/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Miként jött rá arra, hogy ezek az 

emberek tolvajok? – kérdezi a bíró 

a szemtanút.

– Először rakodómunkásnak hittem 

őket, de amikor megláttam, milyen szor-

galmasan dolgoznak, mindjárt... (Poén 
a rejtvényben.)

Azt hitte

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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