
Az olívaolaj az olajbogyóból (olajfa csonthéjas terméséből), mechanikai úton 
(préseléssel) előállított zöldessárga, jellegzetes illatú, édeskés ízű, szobahő-
mérsékleten folyékony növényi zsiradék, a mediterrán konyha egyik alapvető 
hozzávalója. Az olajfa a mai Tádzsikisztán és Turkesztán közötti vidékről szár-
mazik, innen terjedt el körülbelül ötezer évvel ezelőtt az egész földközi-tengeri 
térségben, és nemcsak az itt élő népek kulináris szokásait alakította, hanem 
sokfelé a vallási kultuszok, rítusok részévé is vált. Emellett gyógyszerek alap-
anyagaként, olajlámpa üzemanyagaként, szappan készítésére, illetve bőr 
ápolására is használták. Az ókori görög atléták a versenyeket megelőzően ri-
tuálisan dörzsölték be vele a testüket, az isteneket ábrázoló szobrokat (Zeusz-
tól Athénéig) pedig szintén ezzel kenték be; Homérosz görög költő az írásai-
ban ezt az olajfajtát folyékony aranynak nevezte. Az évszádok során az olíva -
olaj egyre közkedveltebbé vált a kontinenseken; manapság már több mint száz 
olajfafajta létezik világszerte. A legtöbb olívaolajat Spanyolországban, Olasz-
országban, Görögországban, Marokkóban és Törökországban állítják elő.

KALENDÁRIUM

Az olívaolaj eredete

Március 12., csütörtök
Az évből 72 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: Ádár hónap 
15. napja

A Gergely görög eredetű férfi név, 
elemeinek jelentése: éberen őrködő. 
Önállósult alakformái: Gergő, Gerő. 
Csiky Gergely (1842–1891) pankotai 
(Arad megye) születésű író, műfordító 
volt, aki számos tragédiát, vígjátékot, 
társadalmi színművet és bohózatot írt. 
1879-ben a Kisfaludy Társaság másod-
titkárává, illetve a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagjai sorába 
választották. Fontosabb munkái közé 
sorolható: A proletárok (1880), Bubo-
rékok (1884), Az Atlas család (1889), 
A nagymama (1891), Sisyphus mun-
kája (1892). Nevét viseli a temesvári 
és kaposvári színház.

Aaron Eckhart
Az Aranyglóbusz díjra jelölt amerikai 
színész a kaliforniai Cupertinóban 
született 1968. március 12-én. 
Anyja írónő volt, apja pedig 
számítógépes szakember. 
Tizenéves korában csa-
ládjával Angliában, az-
tán Sydney-ben élt. Ké-
sőbb beiratkozott a 
Brigham Young egye-
temre, ahol 1994-ben
diplomázott. Filmes
karrierje a 90-es évek 
közepén indult kisebb 
szerepekkel, első komoly 
alakítását a Férfi társaság-
ban (1997) című vígjátékban 
nyújtotta, amelyért számos pozitív 
kritikát, illetve díjat kapott a szakmától. 
A 2000-es években olyan produkciókban bukkant fel, mint Erin Brockovich: 
Zűrös természet (2000, Julia Roberts társaként), Költői szerelem (2002, Gwyneth 
Paltrow partnereként), A felejtés bére (2003), A nő másik arca (2005), Ízlések és 

pofonok (2007) és a Köszönjük, hogy rágyújtott! 
(2005), utóbbiért Aranyglóbusz díjra jelölték. Ed-
digi karrierjének fontos munkái közé tartozik még: 
Harvey Dent megformálása A sötét lovag című 
Batman-fi lmben, valamint a Derült égből szere-
lem (2009), A Föld inváziója – Csata: Los Angeles 
(2011), Engedd el! (2010), Támadás a Fehér Ház el-
len (2013), Én, Frankenstein (2014) és London ost-
roma (2016) című fi lmek főszerepei.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően 
mindenkivel szót ért, gond nélkül képes 
ráhangolódni a csapatmunkára. Legyen 
mindenkivel készséges!

Végre azokkal a kérdésekkel foglalkoz-
hat, amelyeket fontosnak tart. Legyen tü-
relmes, mert a lendületes munkavégzés 
során akadályokba is ütközhet!

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

Remekül haladnak a dolgai, minden te-
rületen megtalálja a számítását. Így jut 
energiája új projektek indítására, vala-
mint a félreértések tisztázására is.

Elemezze ki a közelmúlt eseményeit, ve-
gye kézbe a tisztázatlan ügyeket. A lezá-
ratlan viták elsimításában segítségére le-
het a diplomáciai képessége.

Tele van ötletekkel, azonban mielőtt a 
tettek mezejére lép, keressen maga mel-
lé társakat, majd ütemezze be a tenniva-
lóit fontossági sorrend szerint!

Kissé tanácstalannak érzi magát, így haj-
lamos az idegeskedésre. Ma főleg olyan 
tevékenységekkel foglalkozzék, amelyek 
nem igényelnek segítséget!

Fordulatokkal teli napra készülhet. Azon-
ban bármilyen sikerrel kecsegtető aján-
latot kap, ne tegye kockára az elért sike-
reit! Cselekedjék megfontoltan!

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

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

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

Ezúttal szinte semmi nem úgy indul, 
ahogy azt Ön kigondolta. Kitartásának 
köszönhetően mégis sikerül megoldania 
még a legnehezebb feladatokat is.

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.

ELŐVIGYÁZATOSSÁG  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
8° / 14°

Kolozsvár
1 1° / 16°

Marosvásárhely
8° / 17°

Nagyvárad
14° / 18°

Sepsiszentgyörgy
8° / 16°

Szatmárnémeti
14° / 18°

Temesvár
1 1° / 19°

 » A Köszönjük, 
hogy rágyújtott! 
című fi lmben nyúj-
tott teljesítményé-
ért Aranyglóbusz 
díjra jelölték.

Szolgáltatás2020. március 12.
csütörtök10

A szőke nő mondja a barátnőjének:
– Képzeld, ma vettem ötven kiló mákot.
– Te jó ég! És mit kezdesz majd annyi 
mákkal?
– Hát azt mondják, hogyha mákod van, 
nyerhetsz a lottón.

– Ön súlyosan fertőző beteg, így karan-
ténba helyezzük, és csakis palacsintát 
ehet – mondja az orvos a páciensnek.
−  És attól meggyógyulok?
−  Nem, de sajnos csak ezt tudjuk be-
csúsztatni az ajtó alatt.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. már-
cius 22-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két doktor beszélget:

– Nekünk ezen a világon annyi ellensé-

günk van.

– ... (Poén a rejtvényben.)

Ellenségek

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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