
A légmentesen zárt edényben, hőkezeléssel végezhető élelmiszer-tartósítást 
Nicolas Appert francia cukrászmester fedezte fel 1796-ban. Bár Appert ezt nem 
tudta bizonyítani, csupán feltételezte, hogy a hevítés elpusztítja vagy megvál-
toztatja a romlást okozó fermenteket. Ezért szorosan ledugaszolt, vastag falú 
üvegpalackokba rakott különféle élelmiszereket, és hosszabb-rövidebb ideig 
forrásban lévő vízfürdőben tartotta őket. Louis Pasteur francia kémikus csak az 
1860-as években bizonyította, hogy a mikroorganizmusok okozzák a romlást, 
amelyek hő hatására elpusztulnak, az edény lezárása pedig megakadályozza 
a szennyeződés bekerülését. Appert kísérleteinek nagy lendületet adott a fran-
cia belügyminisztérium pályázata: ez 12 ezer frankot ígért annak, aki megoldja 
a francia hadsereg élelmiszer-ellátási problémáit. 1810-ben a brit Peter Durand 
szabadalmaztatta a forrasztással zárt fémdobozok konzervedényként való 
használatát. A hővel való tartósítás csak akkor vált iparilag alkalmazható eljá-
rássá, amikor R. Chevalier Appert 1852-ben elkészítette a mai autokláv ősét a 
Papin-fazekat, megteremtve ezzel a 100 Celsius-fok feletti hőkezelés feltételét.

KALENDÁRIUM

A konzervgyártás története

Május 25., kedd
Az évből 145 nap telt el, hátravan 
még 220.

Névnap: Orbán
Egyéb névnapok: Csatád, Egon, 
Ervin, Gergely, Gergő, György, Magda, 
Magdolna, Márk, Szófi a, Zsófi a

Katolikus naptár: Szent VII. Gergely 
pápa, Szent Orbán pápa, Szent Pazzi 
Mária Magdolna
Református naptár: Orbán
Unitárius naptár: Orbán
Evangélikus naptár: Orbán
Zsidó naptár: Szíván hónap 14. napja

Az Orbán férfi név a latin eredetű 
Urbanus személynévből szárma-
zik, jelentése: városi. Magyar nyelv-
területen gyakran családnévként 
használatos. Rokon neve: Orbó. Női 
párja: Urbána. A népi időjóslásban 
Orbán napja a fagyosszentek közé 
tartozik, ilyenkor leginkább a sző-
lővirágot érheti kár. Ezért a borter-
melő vidékeken nagy tisztelet övezi 
ezt a szentet azért, hogy védje meg 
a virágot és ezzel a jó termés lehető-
ségét. Népi szokás szerint ez a nap 
a nyitott pincék napja is, amikor 
a borosgazdák egymáshoz járnak 
kóstolni.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Legyen nyitott, és fogadja érdeklődéssel 
a kihívásokat! A most kezdődő folyama-
tot tekintse tapasztalatszerzésnek, így 
sok élményben lehet része!

Dolgozza ki a terveit részletesen, hogy 
minél gyorsabban eljuthasson a célja-
ihoz! A hatékonyság érdekében alkal-
mazzon újszerű módszereket!

Bonyodalmas nap vár Önre, fontos kér-
désekben kell döntenie. Bár kiválóak a 
megérzései, figyeljen a részletekre, tette-
iben pedig legyen megfontolt!

Ne rögtönözzön, mert a hirtelen hozott 
döntéseinek súlyos következményei le-
hetnek. Vonuljon a háttérbe, hagyja, 
hogy mások irányítsák a dolgokat!

Szétszórtan viselkedik, nehezen tud kon-
centrálni a teendőire. A gondok ellenére 
maradjon türelmes, és mindvégig őrizze 
meg az optimizmusát!

Nehezen tud koncentrálni, ezért ma szin-
te minden munkafeladat nehezére esik. 
Legyen fegyelmezett, és főleg a határidős 
munkálataival foglalkozzon!

Uralkodó bolygója megerősíti az ítélőké-
pességét, így most fontolóra veheti az 
eddig halogatott kérdéseket. Maradjon 
nyitott a kompromisszumokra is!

Tele van energiával, a szellemi teljesít-
ménye pedig irigylésre méltó. Bátran tűz-
zön ki magának új célokat, és mihama-
rabb lépjen a tettek mezejére!

Munkáját a mai napon elsősorban a cél-
szerűség jellemzi. Ám semmiképp ne 
vállaljon többet, mint amennyit ereje, va-
lamint az ideje megengedné!

Komoly összpontosítást követelő tevé-
kenységek kerülnek napirendre. Ne kí-
sérletezzen, maradjon a bevált módsze-
reknél, használja a tapasztalatait!

Használja ki teljes mértékben a kreatív 
adottságát és szellemi kapacitását! Me-
részebben újítson a magánéletében, il-
letve a hivatásában egyaránt!

Komoly előrelépésre számíthat, ha ké-
pes alacsonyabbra állítani a mércét ön-
magával szemben. Tanulja meg kiaknáz-
ni a jellemének sajátos vonásait!

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.

SZÖVEG NÉLKÜL  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
18° / 25°

Kolozsvár
20° / 27°

Marosvásárhely
22° / 28°

Nagyvárad
19° / 25°

Sepsiszentgyörgy
19° / 27°

Szatmárnémeti
19° / 25°

Temesvár
21° / 26°

Szolgáltatás2021. május 25.
kedd10

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

május
25/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

McBeteget egy híres orvos megvizsgálja, 
és közli vele, hogy operációra szorul.
– És mibe kerül a műtét?
– Százezer fontba.
– Az nekem drága!
– Akkor operáltassa meg magát az asz-
szisztensemmel, ő csak ötvenezret kér.
– ...? (Poén a rejtvényben.)

Skótul csattan

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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Ásni is, feledni is
tudni kell!

Ha bárki azt gondolná, hogy az útfelásáshoz nem szükséges ki 
tudja, milyen magas fokú hozzáértés, az nagyon téved. Nem tu-
dom, más városokban hogyan viszonyulnak az építés-rombolás 
ellentétpárhoz, de a sokéves nagyváradi gyakorlaton biztosan 
nem tesznek túl. Nálunk ugyanis már jó pár éve szokásba jött, 
hogy a legnagyobb szenvedéllyel az épp befejezett útszakaszok-
nak esnek neki. Ma már köztudott, hogyha egyik nap átadnak egy 
munkálatot, két vagy három napon belül törik is fel. Merthogy el-
felejtettek ezt vagy azt a földfelszín alatt elvégezni. Ezek azok az 
esetek, amelyek aztán hosszú heteken át kiásva, körülpántlikáz-
va állnak, vagy mert elfelejtették, eredetileg miről is feledkeztek 
meg, vagy kĳ avították, de a betemetés már munkaidő utánra esett 
volna, s úgy döntöttek, majd másnap. Akkorra viszont elfelejtet-
ték, mivel is kellene kezdeniük a napot. Így felejtették el például 
az előzőleg felszerelt, sőt sokáig működő közlekedési lámpákat 
bekötni a város egyik legforgalmasabb, négyirányú útkereszte-
ződésében, s a mindennapi csúcsforgalomra ezért bámulnak le 
ott olyan mélán a vaksi stoplámpák. Igyekeztem elfogadni ezt a 
feledékenység és ásás közti sajátos kapcsolatot, bennfenteseb-
bek viszont arról beszéltek, hogy ez jól kidolgozott urbaniszti-
kai politika, ugyanis ha pénzt kér a városvezetőség különböző 
munkálatokra, akkor eljönnek az ellenőrök, akiket előszeretettel 
hordoznak körbe a városban, és mutogatják, hány helyen kény-
szerültek leállni a munkálatokkal, mert elfogyott a pénz. S akkor 
meg is kapják a kért összeget, amivel aztán jó nagyokat lehet 
dicsekedni. Nem is olyan régen viszont bővült a már-már helyi 
sajátossággá előlépett ásással kapcsolatos eseménysor: ezút-
tal a feledékenységnek nem volt szerepe, de az elhallgatásnak 
annál inkább. Igen, helyesen teszi, aki a kora középkori épület-
maradványokra gondol. Nem tudom, a pillanatnyi zűrzavaros 
kulturális viszonyok közepette mit is jelentene egy több év-
százados városlétet igazoló leletegyüttes nagydobra verése, de 
úgy veszem észre, igyekeznek elhallgatni bármit is a vár melletti 
feltárásokkal kapcsolatban. Ráadásul a múzeumok egymáshoz 
való viszonya sem a legrózsásabb, s talán ha valaki nagyon 
következetesen érdeklődne, akkor azzal hallgattatnák el, hogy 
emberi hiúságok is szerepet játszanak az ügyben, s holmi lele-
 tekért semmi értelme felkavarni ezt a jelenleg még csendes vizet.
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