
A gyapot egyike a legrégibb növényeknek, amelyet Dél-Amerikában és Indiában 
már több ezer évvel ezelőtt termesztettek, szálaiból pedig pamutot szőttek. Me-
xikói barlangokból 7000 évesnek becsült, Indiában pedig körülbelül 5000 éves 
maradványok kerültek elő, de ezt a növényt ismerték és használták a mai Pe-
ru területén is. A gyapot az időszámításunk előtti harmadik évezredben került 
át Indiából Mezopotámiába és Egyiptomba, majd Görögországba, Kis-Ázsiá-
ba és Itáliába, emellett közismert volt Kínában, Japánban, valamint Koreában 
is. A gyapot időszámításunk elején honosodott meg az arab országokban, on-
nan került Szicíliába, aztán Spanyolországba. A középkorban egyre korszerűb-
bé váltak a gyapotfeldolgozási módszerek. Később a genovai és velencei keres-
kedők Kis-Ázsiából szerezték be a kész pamutot, amelynek feldolgozásával fő-
leg északnémet és svájci takácsok foglalkoztak. A 18. századi ipari forradalom a 
pamutfeldolgozásban hatalmas fejlődést eredményezett. A fonógép feltalálása 
(1767), a pamutszálak leválasztására való egrenálógép (1793), illetve a mechani-
kus szövőgép megalkotása (1815) nagy hatással volt a gyapotfeldolgozó iparágra.
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A gyapot eredete

Február 9., kedd
Az évből 40 nap telt el, hátravan 
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Zsidó naptár: Svát hónap 
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Az Abigél héber gyökerű női név, 
jelentése: apa öröme. A név ismert 
viselője Abigail Breslin amerikai 
színésznő, akit tízévesen Oscar-díj-
ra jelöltek A család kicsi kincse 
(2006) című családi vígjátékban 
nyújtott szerepléséért. 
Az Alex férfi név a görög származá-
sú Alexandrosz rövidüléséből ered, 
jelentése: férfi akat vagy férfi aktól 
megvédő. Női változata: Alexand-
ra. Rokon neve: Sándor, Elek. Alex 
North (1910–1991) amerikai zene-
szerző volt, akit tizenötször jelöltek 
Oscar-díjra, 1986-ban pedig Oscar-
életműdíjjal jutalmazták.

Laura Linney
Az Oscar-díjra jelölt amerikai színésznő, 
producer New Yorkban született 
1964. február 5-én Ro mulus 
Linney író lányaként. Szü-
lei korán elváltak, így az 
ápolónő anyja nevelte 
őt. Tanulmányait szü-
lővárosában kezdte el, 
aztán tanárnő akart 
lenni, ezért beiratko-
zott a Brown Egyetem 
dráma szakára, később
a Moszkvai Drá ma fő-
is ko lán tanult, majd a 
Juilliard művészeti iskolá-
ban diplomázott. Karrierjét 
színpadi színésznőként kezdte 
az 1990-es évek elején olyan dara-
bokban, mint a Hedda Gabler és Hat-
szoros ölelés. Filmvásznon a Lorenzo olaja (1992) című drámában debütált, aztán 
főleg mellékszereplőként bukkant fel számos tévéfi lmben, mozis alkotásban, illetve 
sorozatban. A nagy áttörést a Számíthatsz rám (2000) című dráma hozta meg számá-
ra, melynek főszerepéért Aranyglóbusz és Oscar-díjra jelölték. A következő években 
olyan fi lmekben volt látható, mint a Titokzatos folyó (2003), Kinsey (2004, alakítá-

sáért ismét Oscarra jelölték), Apu vad napjai (2007, 
amely újabb Oscar-jelölést eredményezett), A másik 
férfi  (2008), A király látogatása (2012), A WikiLe-
aks-botrány (2013), Mr. Holmes (2015), Sully (2016) és 
A vacsora (2017). Hétszer jelölték Emmy-díjra, mely-
ből négyet elnyert A dumagép, Vad Iris, John Adams 
és Cathy vagyok című tévésorozatokért, utóbbi ket-
tőért Golden Globe-díjjal is jutalmazták. 1995 és 2000 
közt David Adkins színész felesége volt, 2009 óta 
Marc Schauer hitvese, akitől 2014-ben fi a született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Számos akadállyal kell megküzdenie, 
így lassabban halad a feladataival, mint 
ahogyan azt szeretné. Ne veszítse el a tü-
relmét, maradjon kitartó!

Szellemileg rendkívül friss, ezért helyez-
ze most a hangsúlyt a kapcsolataira! 
Őrizze meg mindvégig a nyitottságát, és 
fogadja be az új szemléleteket is!

Hajlamos mindenből vitát kelteni, így 
lehetőleg napolja el a tárgyalásait! Ha 
mégsem teheti meg, legyen kimért, és 
maradjon a szakmaiság talaján!

Mai teljesítményei elsősorban az időzíté-
sen fognak múlni. Szervezze meg okosan 
a munkáját, gondolja át, kiket lenne ér-
demes bevonni a terveibe!

Nehezen kommunikál a környezetében 
élőkkel. Ha teheti, úgy tervezze meg a fel-
adatait, hogy azok ne keresztezzék a kol-
légái tevékenységét!

Ma olyan körülményekkel szembesül, 
amelyek új perspektívákat nyithatnak 
meg Ön előtt. Járjon nyitott szemmel, és 
használjon ki minden lehetőséget!

Lezártnak hitt gondok kerülnek újból elő-
térbe. Bárhogyan is alakulnak a dolgok, 
viselkedjék tárgyilagosan, legyen nyitott 
az észszerű megoldásokra!

Kommunikációs készsége ma nincs a 
csúcson, ezért kerülje a társaságot! Fi-
gyeljen a folyamatban lévő teendőire, és 
mellőzze a zavaró tényezőket!

Bár gondosan megtervezte a mai napját, 
számos váratlan eseménnyel kell szá-
molnia. Próbáljon alkalmazkodni, de ne 
veszítse szem elől a terveit!

A sok megoldatlan tennivaló most kap-
kodásra ösztönzi Önt. Rangsorolja a kö-
telezettségeit, csak azokkal foglalkoz-
zék, melyek nem tűrnek halasztást!

Ezúttal alkalma adódik érvényesíteni 
a kreativitását. Hogyha kockázatos lé-
pésekre szánja el magát, vegyen számí-
tásba minden következményt!

Nyitott az új dolgokra, és képes a másik 
felet figyelmesen végighallgatni. Keres-
se azok társaságát, akik segíthetnek a 
szakmai előmenetelében!

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 TECHNIKA  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
5° / 9°

Kolozsvár
7° / 9°

Marosvásárhely
8° / 13°

Nagyvárad
9° / 12°

Sepsiszentgyörgy
6° / 1 1°

Szatmárnémeti
6° / 9°

Temesvár
10° / 14°

 » A Számíthatsz 
rám (2000), Kinsey 
(2004) és Apu vad 
napjai (2007) című 
fi lmekben nyújtott 
alakításáért Oscar-
díjra jelölték.

Szolgáltatás2021. február 9.
kedd10

A 2021. január 25–28. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: január 
25., hétfő: Ilyenkor még az óvodában; január 26., kedd: …a nagybácsim a bíró; 
január 27., szerda: Nem, szöges drót; január 28., csütörtök: Szervusz, bányász.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. február 
21-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

február
9/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Palika ebéd közben megkérdi:

– Apu, kérsz még egy szelet tortát?

– Nem, fiam!

– ...! (Poén a rejtvényben.)

Az asztalnál történt

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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