
481 éve
Budán világra jött János Zsigmond 
erdélyi fejedelem, II. János néven 
Magyarország választott királya.

33 éve
Bartók Béla zeneszerző hamvait 
örök nyugalomra helyezték a bu-
dapesti Farkasréti temetőben.

814 éve
Pozsonyban megszületett Árpád- 
házi Szent Erzsébet, II. András ki-
rály és Merániai Gertrúd lánya.

91 éve
Crowborough-ban meghalt Arthur 
Conan Doyle skót író, a világhírű 
Sherlock Holmes megteremtője.

129 éve
Gödöllőn világra jött Mihály Dé-
nes magyar gépészmérnök, aki-
nek a világon legelőször sikerült 
mozgó tévéközvetítést adnia.

108 éve
Kolozsváron elhunyt Spáda János 
neves kolozsvári építőmester.

122 éve
New Yorkban megszületett George 
Cukor magyar származású, Oscar- 
díjas amerikai filmrendező.

7 éve
Madridban meghalt Alfredo di 
Stéfano kétszeres Aranylabda dí-
jas argentin–spanyol futballista.

161 éve
Kalištěben világra jött Gustav Mah-
ler cseh–osztrák zeneszerző, ko-
rának kiemelkedő komponistája.

70 éve
Az Egyesült Államokban elindult 
az első színes televízióadás.

178 éve
Cortenóban világra jött Camillo 
Golgi Nobel-díjas olasz tudós.

52 éve
Kanadában a francia nyelvet az an-
gollal egyenjogúnak ismerték el.

120 éve
Sorában megszületett Vittorio de 
Sica Oscar-díjra jelölt olasz ren-
dező, forgatókönyvíró, színész.

269 éve
Lyonban világra jött Joseph Marie 
Jacquard francia feltaláló, a szö-
vőszék továbbfejlesztője.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Bár a cukrot már több ezer éve ismeri az emberiség, az olvasztott cu-
korból, vízből, valamint vajból előállított karamellt valamikor az 1650-es 
években kezdték legelőször készíteni Amerikában. Hosszú eltarthatósá-
ga, magas energiatartalma, illetve egyszerű előállítása miatt igen nép-
szerűvé vált, így az 1800-as évek elejére már több mint 400 karamell-
gyártással foglalkozó vállalat létezett a tengerentúlon. A 19. század so-
rán a répacukorgyártással teljesen átalakult cukoripar nagy volumenű 
termelése lehetővé tette, hogy a karamelles édességek terén is nagy vál-
tozások kezdődjenek. A karamell Európában először Franciaországban 
jelent meg az 1600-as évek végén, ahol a pralinék készítésénél alkal-
mazták. A francia Larousse gasztronómiai lexikon szerint az apró édes-
ség neve a latin cannamella szóra vezethető vissza, amelynek jelentése 
cukorsüveg. Mára olyannyira elterjedtté vált, hogy nem csak az édessé-
gek gyártásában használják, hanem különböző élelmiszerek aromája-
ként és színezékeként is gyakran előfordul. Sőt újabban impozáns, deko-
ratív művészi szobrokat alkotnak belőle az úgynevezett karamellmesterek.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A karamell története

Július 7., szerda
Az évből 188 nap telt el, hátravan 
még 177.

Névnap: Apollónia
Egyéb névnapok: Apolka, Bódog, 
Bulcsú, Cirill, Donát, Donáta, Évald, 
Félix, Kirill, Luca, Metód, Vilibald

Katolikus naptár: Szent Apollónia, 
Szent Vilibald, Bene
Református naptár:  Cirill
Unitárius naptár: Apollónia
Evangélikus naptár: Apollónia
Zsidó naptár: Tammuz hónap 
27. napja

Az Apollónia görög gyökerű női 
név, jelentése: Apolló görög istennek 
szentelt. Rokon nevek: Apol, Apol-
ka. Szent Apollónia a fogorvosok, 
fogbetegek, illetve fogfájósak védő-
szentje, aki az egyiptomi Alexandri-
ában élt a 3. században. A későbbi 
néphit szerint az emléknapján a 
hozzá írt imádságos cédulák és az el-
mondott imák hatására a fájós fogak 
meggyógyulnak. Világszerte számos 
temp lomot és teret neveztek el ró-
 la, például Franciaországban (Locro-
nan), Olaszországban (Catania), Né-
metországban (Aachen) és Portugá-
liában (Lisszabon).

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1- től 9-ig minden egyes 
szám, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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 SUDOKU

Ashleigh Barty
A világelső ausztrál hivatásos te-
niszezőnő a Queensland ál-
lambeli Ipswichben szü -
letett 1996. április 24-
én. Apai nagyanyja 
révén ngarigo (ős-
honos dél-ausztrál 
népcsoport) szár-
mazású, az anyja 
pedig brit beván-
dorlók leszárma-
zottja. Négyévesen 
kezdett el teniszez-
ni a West Brisbane 
Teniszcentrumban Jim 
Joyce irányítása alatt. Pro-
fi  pályafutása 2010-ben in-
dult el. Juniorként 2011-ben meg-
nyerte a wimbledoni bajnokság egyéni 
versenyét, és ugyanezen évben a kombinált junior világranglistán a 2. helyen állt. 
Bár a felnőtt kategória páros versenyében 2013-ban bejutott az Ausztrál Open és a 
Wimbledon döntőjébe, 2014-ben úgy döntött, hogy felhagy a teniszezéssel, és kri-
kettezéssel folytatja karrierjét. A 2015-ös szezonban a Queensland Fire és a Bris-
bane Heat női csapatok tagjaként szerepelt az ausztrál krikettbajnokságban. 2016 
februárjában visszatért a hivatásos teniszhez, és pályája elkezdett felfele ívelni, 
ATP-tornákat nyert mind egyéniben, mind párosban. Eddigi legjobb eredményét 

egyéniben a Roland Garroson érte el 2019-
ben, amikor legyőzte a fi náléban a cseh 
Markéta Vondrou šo vát. Wimbledonban 
negyeddöntőig, az Ausztrál Ope nen pedig 
az elődöntőig jutott. A US Openen csak a 
negyedik fordulót érte el, viszont párosban 
2018-ban győzni tudott (CoCo Vandeweg-
he oldalán). 2019. június 24-én a női világ-
ranglista első helyére került, amit kisebb 
megszakításokkal 83 héten át (mindmáig) 
birtokolt. Szintén 2019-ben megnyerte az 
év végi WTA Finals tornát.

2019. június 24-én a női 
világranglista első helyé-
re lépett, amit aztán ki-
sebb megszakításokkal 
83 héten keresztül (mind-
máig) birtokolt.
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