
A söröket erjesztési eljárásuk alapján három nagy csoportba osztják. Az el-
ső kategória a spontán erjesztésű sör, amelyet manapság már csak Belgi-
um egyes tájain főznek, ahol az erjesztést vadon élő és kizárólag az adott 
tájékon előforduló élesztőtörzsekkel végzik, valamint 30–40% búzát és a 
szokásosnál akár 6–10-szer nagyobb mennyiségnyi komlót adagolnak. Na-
gyobb csoportot alkotnak az ún. felső erjesztésű sörök; nevüket onnan kap-
ták, hogy az erjesztés során az élesztő a sörlé tetején lebeg. Főként Nagy-Bri-
tannia területén és a házi sörfőzdékben elterjedtek; ezek árpából készülnek 
(és az alapanyag pörkölésétől függően lesz a sör sötétebb vagy világosabb). 
Erjesztésük rövid ideig, 10–21 Celsius-fokon megy végbe, és az élesztő 
egyes melléktermékei benne maradnak a sörben, különleges olajos ízt ad-
va az italnak. A harmadik csoport az alsó erjesztésű sörök köre, amely a 19. 
századtól tört előre, és mára a legelterjedtebb csoporttá vált. Itt az élesz-
tő az erjesztés során a sörlé aljára süllyed, az erjesztés 6–8 Celsius-fokon 
zajlik, az érlelés pedig legalább egy hétig 0 Celsius körüli hőfokon történik.

KALENDÁRIUM

A sörfajták története

Január 14., kedd
Az évből 14 nap telt el, hátravan 
még 352.

Névnapok: Bódog, Félix
Egyéb névnapok: Bálint, Edömér, 
Hilárion, Hiláriusz, Laurent, Oresz-
tész, Orion, Vidor

Katolikus naptár: Szent Félix, 
Bódog
Református naptár: Vidor
Unitárius naptár: Vendina
Evangélikus naptár: Bódog
Zsidó naptár: Tévét hónap 
17. napja

A Bódog régi magyar férfi név, amely 
a boldog szó alakváltozatából jött lét-
re, jelentése: boldog, szerencsés. Latin 
formája: Félix. Rokon neve: Felici-
án. Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809–1847) német zeneszerző, kar-
mester, illetve zongora- és orgonamű-
vész volt, aki már 17 évesen William 
Shakespeare Szentivánéji álom című 
színdarabjához nyitányt komponált. 
Az 1830-as években a lipcsei Gewand-
haus nevű zenekart vezette, amelyet 
Európa egyik vezető együttesévé, 
Lipcsét pedig nemzetközi rangú zenei 
központtá fejlesztette. Közel 50 művét 
csupán a halála után mutatták be.

Jason Bateman
Az Aranyglóbusz díjas amerikai 
színész New Yorkban született 
1969. január 14-én. Apja szí-
nész, író, illetve fi lmren-
denző volt, édesanyja 
pedig légiutas-kísérő-
ként tevékenykedett. 
Színészi karrierjét 
A farm, ahol élünk 
című drámasorozat-
ban kezdte, aztán 
1984-ben szerepet 
kapott a Knight Rider 
egyik epizódjában Da-
vid Hasselhoff  partnere-
ként. Az 1990-es években 
elsősorban tévésorozatokban 
volt látható, emellett tévéfi lmekben 
is felbukkant kisebb szerepekben (pél-
dául 1994-ben az Ez nem lehet szerelem című romantikus drámában Anthony Qu-
inn és Katharine Hepburn oldalán). A nagy áttörés 2005-ben következett be szá-
mára, amikor az Az ítélet: család című komédiaszéria második évadjában nyújtott 
teljesítményéért Aranyglóbusz díjjal jutalmazták. Ezután felkapott színésszé vált, 
és olyan sikerfi lmekben volt jelen, mint a Füstölgő ászok (2006), Juno (2007), Han-
cock (2008, Will Smith és Charlize Theron oldalán), Lepattintva (2008), Kivonat 

(2009), Lódító hódító (2009), Páros mellékhatás 
(2009), Egek ura (2009, George Clooney és Vera 
Farmiga mellett), Személyiségtolvaj (2013, Melis-
sa McCarthy partnereként), valamint a Sejtcserés 
támadás, Hivatali karácsony és a Förtelmes főnö-
kök-fi lmek (Jennifer Aniston társaként). 2019-ben 
az Ozark című krimisorozat főszerepéért Emmy-dí-
jat kapott. 2001-ben feleségül vette Paul Anka éne-
kes lányát, Paul Amanda színésznőt, házasságuk-
ból két gyermekük született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bármilyen körülmények adódnak, ma-
radjon elővigyázatos, ugyanis a mai dön-
tései komoly következményeket vonnak 
maguk után a közeljövőben!

Néhány feladata holtpontra csúszik. 
Amennyiben eredményeket szeretne, vál-
toztasson a módszerein, illetve viszonyul-
jon nyitottan az újdonságokra!

A kiélezett helyzetek ma kifejezetten ösz-
tönzően hatnak Önre. Míg máskor kap-
kodásba kezd, most hatalmas lendület-
tel veti bele magát a munkába.

Bizonytalan a viselkedése, ezért hogy-
ha lehet, olyan közegben igyekezzék mo-
zogni, ahol nem kell attól félnie, hogy ki-
használják a határozatlanságát!

Nem érzi elemében magát, emiatt kissé 
szétszórtan nyilvánul meg. Olyan aktivi-
tásokra fektesse a hangsúlyt, melyektől 
visszanyerheti az önbizalmát!

Munkahelyén szokatlan fordulatok kö-
vetkeznek be, a látszat mögött pedig 
buktatók rejlenek. Maradjon elővigyáza-
tos, és őrizze meg a higgadtságát!

Mozgalmas napnak néz elébe, amelynek 
során sok mindent tanulhat. Ne rettenjen 
meg attól, ha esetleg ismeretlen területe-
ken teszik próbára Önt!

Ezúttal sikerül egyensúlyba kerülni ön-
magával, és majdnem mindenre talál 
megoldást. Ítélőképessége is a csúcson 
van, így bátran hozhat döntéseket.

Igyekszik elmenekülni a gondjai elől, 
emiatt felesleges elfoglaltságokba ássa 
bele magát. Jobban tenné, ha mielőbb 
szembenézne a problémáival!

Kényes szituációkban kell helyt állnia. 
Rátermettségre lesz szüksége, hogy el-
kerülje a buktatókat, valamint a helyes 
irányba terelje a tevékenységeit.

Hivatásában rendkívül figyelmetlen, és 
ezzel a társai dolgát is megnehezíti. Le-
hetőleg kerülje a felelősségvállalást, csak 
rutinteendőkkel foglalkozzék!

A mai napon számos akadályba ütközik. 
Őrizze meg a nyugalmát, a kényes helyze-
teket pedig kezelje következetesen! Fon-
tolja meg a lépéseit!

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.

PROFILVÁLTÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–3° / 3°

Kolozsvár
–3° / 3°

Marosvásárhely
–2° / 5°

Nagyvárad
–1° / 3°

Sepsiszentgyörgy
0° / 5°

Szatmárnémeti
–2° / 2°

Temesvár
–2° / 3°

 » Az ítélet: csa-
lád című komédia-
sorozat második 
évadában nyújtott 
teljesítményéért 
Aranyglóbusz díj-
jal jutalmazták.

Szolgáltatás2020. január 14.
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A 2019. december 30–31. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: dec. 
30., hétfő: A kapitány vízisízni akar; dec. 31., kedd: ...följárhat hozzánk a pénze után.

MEGFEJTÉSEK

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

január
14/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Kovács hamarabb ér haza a munkából, 
bemegy a hálószobába, és a ruhásszek-
rényhez lép.
– Ne nézz be oda, ott van a karácsonyi 
ajándékod! – kiált rá a felesége ijedten.
Kovács kinyitja, benéz, és így szól:
– Mit ne mondjak, ez a leggyagyibb aján-
dék, amit valaha is kaptam. Szerinted 
mihez kezdjek ...? (Poén a rejtvényben.)

Hazajött váratlanul

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.

SUDOKU

3

2

9

8

6

9

5

7

3

7

4

5

8

2

4

5

1

3

2

3

1

5

6

7

6

3

4

9

1

3




