
A mai értelemben vett tejpor gyártásának kifejlesztése 1802-ben kezdődött, 
amikor Oszip Kricsevszkij orosz fizikus a tejet harmadára sűrítette, aztán lég-
mentesen, zárt dobozokba tette; ezen sűrítményt pedig már hosszú ideig le-
hetett tárolni. A legelső iparilag alkalmazott tejporkészítő eljárást a szintén 
Mihail Dircsov orosz kémikus dolgozta ki, amelyre Thomas S. Grimwade brit 
üzletember kapott szabadalmat 1855-ben. A vákuumbesűrítési eljárást Ga-
il Borden amerikai feltaláló használta először 1856-ban, megalapozva ezzel 
a sűrített tejtermékek ipari előállítását. A porlasztva való szárítás feltalálója 
az amerikai Samuel R. Percy volt, aki 1872-ben elsőként alkalmazta a fúvóká-
val cseppekre porlasztott folyadék szárítását forró légáramban, az úgyneve-
zett tejszárításos módszert pedig Robert Stauf német vegyész tökéletesítette 
1901-ben. Ezután a nyomásporlasztást alkalmazó eljárások több változatát 
fejlesztették ki, amelyek elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban ter-
jedtek el. A porlasztótárcsával végzett porlasztást, illetve az ezzel működő 
szárítóberendezést a német George A. Krause 1912-ben alkalmazta először.

KALENDÁRIUM

A tejpor története

Március 23., hétfő
Az évből 83 nap telt el, hátravan 
még 283.

Névnap: Emőke
Egyéb névnapok: Arvéd, Arvid, Ba-
labán, Botond, Emese, Emő, Kartal, 
Odin, Ottó, Údó

Katolikus naptár: Szent Ottó, 
Emőke, Kartal
Református naptár: Emőke
Unitárius naptár: Botond, Emőke
Evangélikus naptár: Emőke
Zsidó naptár: Ádár hónap 
27. napja

Az Emőke női név régi magyar sze-
mélynévből származik, az emő szó 19. 
századi felújítása, jelentése: csecse-
mő. Férfi  párja: Emőd. Önállósult be-
ceneve újabban az Emő. A név ismert 
viselője Baráth Emőke szoprán ope-
ra-énekesnő, aki már karrierje elején 
számos elismerést szerzett. Többek 
közt harmadik helyezett lett a Kar-
lovy Varyban megrendezett Antonín 
Dvořák nemzetközi énekversenyen, 
megnyerte az innsbrucki II. Pietro 
Antonio Cesti barokk operaversenyt 
és a Verbier Fesztivál nagydíját. Emel-
lett munkásságát 2011-ben Junior Prí-
ma díjjal ismerték el.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Jelenlegi körülményei csak rövid távra 
engedik Önt tervezni, ezért lehetőleg ma-
radjon megfontolt, és mindig elővigyáza-
tosan hozza meg a döntéseit!

Mindenre kiterjed a figyelme, és való-
sággal keresi a bonyolult feladatokat. 
Vegyen vissza kicsit a tempóból, mielőtt 
még felemésztené az energiáit!

Vegyen erőt magán, emelkedjen felül 
a problémáin! Mindenre meg fogja talál-
ni a helyes megoldást, csupán ki kell ak-
náznia a szakmai adottságait.

Komoly előrelépést tehet bizonyos kér-
désekben, ha kellőképpen célratörő. Ne 
próbálja felgyorsítani a folyamatokat, 
mert az most nem hoz eredményt!

Váratlan fejlemények zajlanak a munka-
helyén, ami miatt kritikus helyzetbe is 
kerülhet. Legyen mindenben megfontolt, 
maradjon a realitások talaján!

Kissé túlbonyolítja a megoldásokat, ami-
nek következtében stagnálnak a munká-
latai. Jobban tenné, ha most a tényekre 
és az észérvekre hallgatna.

Merjen kockáztatni, azonban mérlegelje 
a lehetséges következményeket! Ne ret-
tenjen meg az új dolgoktól, változtasson 
a megszokott módszerein!

Szép sikereket érhet el, amennyiben ki-
bontakoztatja a kreativitását. Bátran fo-
lyamodhat újfajta megoldásokhoz, a sze-
rencse most Ön mellé szegődik!

Tele van energiával, ezért ma bátran be-
vállalhat komplexebb feladatokat is. Ám 
arra vigyázzon, hogy kapkodás nélkül vé-
gezze a tevékenységeit!

Használja ki az adottságait, és ne hátrál-
jon meg a legelső akadálynál! A kilátás-
talannak tűnő problémákra kérjen taná-
csot a tapasztaltabb társaitól!

Rendszerezze a munkáját, és zárjon le 
minél több feladatot! Ne engedje, hogy a 
környezetéből érkező jelek eltereljék a fi-
gyelmét a tevékenységeitől!

Magánproblémái miatt kissé negatívan 
viszonyul a környezetében élőkhöz. Csak 
egyszerű megbízásokat vállaljon el, és 
kerülje a viszályhelyzeteket!

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.

VÁLTOZÓ KOROK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–3° / –1°

Kolozsvár
0° / 3°

Marosvásárhely
0° / 1°

Nagyvárad
2° / 3°

Sepsiszentgyörgy
–2° / 0°

Szatmárnémeti
2° / 4°

Temesvár
2° / 3°

Szolgáltatás2020. március 23.
hétfő8

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

március
23/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Matematikatanár a gyerekhez:

– Pistike, mennyi 2000 + 3650?

– 6000.

– Ki tanította ezt a butaságot neked?

– Az apukám.

– Mi a te apád?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Számtanórán

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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Magánélet
a közösségi kirakatban

Lassacskán ideje volna megváltoztatni a szólást, miszerint a 
téma az utcán hever, mivel azóta, hogy „kinyílt a világ”, már nem 
az utcán, hanem a frászbukon hemzsegnek a jobbnál jobb té-
mák. Javában dúl a magánélet nyilvánossá tétele, legintimebb 
szféránk szilánkjai is kikerülnek a közösségi kirakatba. Ha jól 
meggondoljuk, nem épp tegnapi találmány a világgá kürtölés, 
még csak nem is tegnapelőtti, hanem jóval régebbi: a bulvársajtó 
ebből élt már a kezdeteikor. Igaz, nem a hétköznapi emberekről 
közöltek néha érdekes, de inkább banális híreket, hanem a már 
befutott vagy a sajtónak köszönhetően éppen startvonalhoz álló 
sztárokról. De ami fontos, hogy nem ők írtak magukról ezt-azt, 
hanem válaszoltak a feltett kérdésekre, nem ritkán busásan meg 
is fi zették a magánéletükben vájkálást. A virtuálisnak mondott 
elektronikus térben viszont alapjában frusztrált egyének pakol-
ják ki önmagukat a közösségi oldalak kirakatába, egyetlen pilla-
natig sem gondolva arra, hogy senkit nem érdekel, mikor isszák 
a kávét, hogyan nyalják-falják háziállataikat, naponta hányszor 
keresik fel kis- és nagydologban az illemhelyet, és hasonlók. Ta-
lán egyszer majd ráunnak erre a nyilvános vallomásdömpingre, 
és felhagynak vele, vagy igazi barátokra, testi-lelki társakra ta-
lálnak, olyanokra, akiket valóban érdekelni fog a fentebb emlí-
tett intim természetű problémák sora, ráadásul nem lektűrként 
lesznek kíváncsiak a történtekre, hanem élőszóban. Apropó élő-
szó: amikor még híre sem volt a frászbuknak, csak a nyomtatott 
sajtóban lehetett kéretlenül is szerepelni, sokszor elcsodálkoz-
tam, mi értelme van apróhirdetésben felköszönteni az olvasni 
még távolról sem tudó újszülött vagy kisóvodás gyermeket, de a 
közös fedél alatt élő felnőtt családtagnak is lehet születésnap-
ján-névnapján személyesen fülét meghúzni vagy köszöntővers-
ikét zengeni. Igen, de akkor az ismerősök köre nem szerez arról 
tudomást, mennyire fi gyelmes, jólelkű, szerető egyén a buzgón 
köszöntgető, hirdetéseket feladó! Mennyivel könnyebb manap-
ság a hasonszőrűek dolga: feldobják a frászbukra az ölükben 
üldögélő kisgyereknek szánt virtuális puszikat, házastársuknak 
szenvedélyes vallomással kívánnak boldog névnapot, vagy 
könnyező képek kíséretében adják hírül: aggkori végelgyengü-
lésben elhunyt imádott macskájuk a házi egerek legnagyobb 
örömére. Furcsa világ, de időnként jó kis témákat szolgáltat!
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