
A szilárd cukrot Indiában fedezték fel valamikor a negyedik században; gyártá-
sához a cukornád sűrűre befőzött levét, a nádmézet használták, amelyből szá-
radás után kristályok váltak ki. Később ezeket tudatosan állították elő. A cu-
kor ismerete lassan terjedt nyugat felé, és csupán a hatodik században jutott 
el a perzsákhoz. Európában a cukortermelés ismeretét elsősorban a keresz-
tes hadjáratok terjesztették el. A legelső cukorszállítmányok 996-ban érkez-
tek Szíriából, valamint Egyiptomból Velencébe; majd miután Ciprus is a keresz-
tények birtokába került, a cukorgyártás virágzásnak indult. Angliába az első 
hajórakomány 1319-ben érkezett; szintén ekkoriban jutott el a németekhez is 
(szárazföldi kereskedelmi útvonalakon át). A 15. században jobb módú csalá-
dokban már használatban volt ételek készítésére és gyógyszerként. Ekkortájt 
a legfőbb cukortermelő Spanyolország volt, ahol évente közel százezer tonnát 
állítottak elő. Később a vegyészek más növények nedvében is keresték a cuk-
rot. A 19. század elején elterjedt répacukorgyártás lényegesen megváltoztatta 
ezt az iparágat. Mára a legtöbb cukrot Brazília, India és Thaiföld produkálja.
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A cukorgyártás története

Március 17., kedd
Az évből 77 nap telt el, hátravan 
még 289.

Névnapok: Gertrúd, Patrik
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Jozefi na, József, Párizs, Petúr, Patrí-
cius, Trudi

Katolikus naptár: Szent Patrik, 
Szent Gertrúd
Református naptár: Gertrúd
Unitárius naptár: Irén, Gertrúd
Evangélikus naptár: Gertrúd, 
Patrik
Zsidó naptár: Ádár hónap 7. napja

A Gertrúd germán származású női 
név, elemeinek jelentése: dárda és 
erő. Meráni Gertrúd (más nevén 
Merániai Gertrudis, 1185–1213) az An-
dechs-házból származó meráni her-
cegnő volt, II. András magyar királlyal 
kötött házassága révén Magyaror-
szág királynéja.
A Patrik férfi név a latin eredetű Pat-
rícius ír alakformája, jelentése: ró-
mainak született nemes. Szent Patrik 
(387 körül – 460. március 17.) keresz-
tény térítő volt, akit leggyakrabban 
Írország védőszentjeként tisztelnek; 
halálának napját 1931-ben az írek 
nemzeti ünnepének nyilvánították.

Gary Sinise
Az Oscar-díjra jelölt amerikai színész 
az Illinois állambeli Blue Islan-
den született olasz származá-
sú család gyermekeként. 
Tanulmányait a High-
land Park iskolában 
kezdte, és az Illinois-i 
Állami Egyetemen 
folytatta. 1974-ben 
két barátjával együtt 
megalapította a Step-
penwolf Színházat, 
ahol színészként, illet-
ve rendezőként egya-
ránt dolgozott, emellett 
kisebb szerepeket vállalt so-
rozatokban. Első komolyabb 
alakítását az Egerek és emberek 
(1992) című drámában nyújtotta John
Malkovich oldalán, aztán mellékkaraktert formált meg Tom Hanks mellett a Forrest 
Gump (1994) című produkcióban, teljesítményéért Aranyglóbusz és Oscar-díjra jelöl-
ték. Ugyanezen évben Harry S. Truman amerikai elnököt is megtestesítette, amelyért 
Emmy-díjra jelölték és Golden Globe-díjjal jutalmazták. Ezután egy amerikai kor-
mányzó bőrébe bújt a George Wallace című sorozatban, mely alakításáért Emmy-dí-

jat kapott. A következő években olyan alkotásokban 
volt látható, mint a Váltságdíj (1996), Az utolsó dobás 
(1998), A bajnokok (1999), Mars-mentőakció (2000), 
Imposztor (2001) és A nagy zsozsó (2004). 2004-től 
tíz évadon át a New York-i helyszínelők című krimi-
széria főszereplőjét játszotta, 2016 és 2017 közt pedig 
a Gyilkos elmék: Túl minden határon című bűnügyi 
sorozat detektívjét. 1981 óta Moira Harris színésznő 
férje, házasságukból három gyermekük (Sophia 
Ana, McCanna Anthony és Ella Jane) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Fejtse meg  belső feszültsége okait, csu-
pán így lesz képes eredményeket elérni. 
Olyan elfoglaltságot keressen, amellyel 
visszanyerheti önbizalmát!

Végre azokkal a kérdésekkel foglalkoz-
hat, amelyeket Ön is fontosnak tart. Ma-
radjon türelmes, mert a munkavégzés 
során akadályokba is ütközhet!

Félreértések dominálnak a nap során. 
Hagyja figyelmen kívül a negatív hatáso-
kat, a munkájában pedig próbáljon fi-
gyelni az apró részletekre!

Hivatásában változások következnek be. 
Fogadja el mások tanácsát, és legyen 
megfontolt! Ne rögtönözzön, válassza az 
egyszerű módszereket!

Képes befogadni az ismeretlent, ezért 
vágjon bele új dolgokba, majd találja 
meg bennük azokat a nézeteket, amelyek 
hasznosak lehetnek Önnek!

Nézze mindig a dolgok jó oldalát, ne 
bosszantsa fel magát apróságokon! Be-
fektetései megtérülhetnek, hogyha fon-
tos döntéshozatalra vállalkozik.

Magánéleti gondjai állandó nyugtalan-
ságot eredményeznek, és kihatnak a 
munkájára is. Beszélje ki a problémáit az 
Önhöz közel álló személyekkel!

Lépjen túl a kétségein, és támaszkod-
jék az eddig szerzett tapasztalataira! Ne 
hagyja magát senkitől befolyásolni, tart-
sa magát az elképzeléseihez!

Felhalmozódtak a teendői. A bonyolul-
tabb munkákat közelítse meg más néző-
pontból, ezáltal talán könnyebben észre-
veszi majd a kivezető utat.

Tanácstalannak érzi magát, ettől pedig 
hajlamos az idegeskedésre. Főleg olyan 
tevékenységekkel foglalkozzék, amelyek 
nem igényelnek segítséget!

Nincs csúcsformában, ezért ne ütemez-
zen be zsúfolt napirendet! Főként a ha-
táridős munkálatokkal, valamint régóta 
húzódó ügyeivel foglalkozzék!

Ne ragaszkodjék mindenáron a megszo-
kott módszerekhez! Ha úgy érzi, néhány 
újítással könnyebben elérné céljait, le-
gyen merész és kezdeményező!

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.

ÚJ PROTOTÍPUS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
3° / 10°

Kolozsvár
4° / 10°

Marosvásárhely
6° / 12°

Nagyvárad
7° / 1 1°

Sepsiszentgyörgy
4° / 10°

Szatmárnémeti
4° / 10°

Temesvár
7° / 12°

 » A Forrest Gump 
című fi lmdrámában 
mellékszerepet ala-
kított Tom Hanks 
mellett, teljesítmé-
nyéért Oscar-díjra 
jelölték.

Szolgáltatás2020. március 17.
kedd10

A 2020. márc. 2–5. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: márc. 2., 
hétfő: ...eltalál a puskával, viszont semmit; márc. 3., kedd: ...a fi amat kidobja az 
ablakon; márc. 4., szerda: Beee; márc. 5., csütörtök: ... az Ön őrangyala, uram.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. már-
cius 29-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

március
17/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A bolond bemegy a bankba, előveszi a 

pisztolyt, a fejéhez teszi, majd  elkiáltja 

magát.

– Azonnal adjatok ide minden pénzt, 

különben ...! (Poén a rejtvényben.)

Azonnal!

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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