
A kuglóf egy csonka kúp alakú formában sütött, mazsolával és kakaóval íze-
sített sütemény, melynek pontos származását homály fedi. A barázdált olda-
lú, élesztős tésztával készülő kalácsféléről csupán legendák maradtak fenn. 
Az egyik szerint a bibliai háromkirályok útban Betlehemből hazafelé beutazták 
Franciaországot, és a vendéglátóiknak hálából egy, a turbánjukhoz hasonló ki-
nézetű süteményt sütöttek. Ennek megfelelően a kuglófot a franciák maguké-
nak vallják. A másik legenda szerint a kuglóf Ausztriából származik, és Mária 
Antónia francia királyné révén került Versailles-ba, majd Strasbourg hercegérse-
ke népszerűsítette Franciaországban. A sütemény már a reneszánsz idején (16. 
század) közkedvelt volt Németországban és Ausztriában, azonban a biedermei-
er korszakban (1815 és 1848 között) terjedt el igazán, különösen a polgári csalá-
dok körében. Később a Rajna menti Elzász területén annyira kedvelték a korona 
alakú desszertet, hogy több manufaktúra is szakosodott (fém és kerámia) kug-
lófformák gyártására. A 10–15 centi magasságú és 20–25 centi átmérőjű kug-
lóf elnevezése a német Gugl (kapucni) és Hefe (élesztő) szavakból jött létre.

KALENDÁRIUM

A kuglóf eredete

Február 4., csütörtök
Az évből 35 nap telt el, hátravan 
még 330.

Névnapok: Csenge, Ráhel
Egyéb névnapok: András, Andrea, 
Csengele, Gabriella, Janka, Johanna, 
Róbert, Veronika

Katolikus naptár: Szent András, 
Szent Veronika, Ráhel
Református naptár: Ráhel
Unitárius naptár: Ráhel, Róbert
Evangélikus naptár: Ráhel, 
Csenge
Zsidó naptár: Svát hónap 22. napja

A Csenge régi magyar női név, mely 
a cseng szó képzett formájából jött 
létre. Rokon nevek: Csönge, Csengele.
A Ráhel héber eredetű női név, jelen-
tése: bárány. Rokon nevek: Rákhel, 
Ráchel. Rachel Weisz magyar és 
osztrák felmenőkkel rendelkező brit 
színésznő, aki Az elszánt diplomata 
(2005) című drámában nyújtott alakí-
tásáért Oscar-díjat kapott. A fontosabb 
fi lmjei közé sorolható még A múmia 
(1999), Faragjunk férfi t! (2003), Forrás 
(2006), Mindenképpen talán (2008), 
Agora (2009), Örvény (2011), Ifj úság 
(2015) és A kedvenc (2018), utóbbiért 
ismét Oscar-díjra jelölték.

Rachel McAdams
Az Oscar-díjra jelölt kanadai színésznő 
az Ontario tartománybeli London-
ban született 1978. november 
17-én skót és ír felmenőkkel 
rendelkező családban. St. 
Thomasban nőtt fel, itt 
végezte tanulmányait is. 
Később beiratkozott a 
torontói York Egyetem-
re, ahol színészi diplo-
mát szerzett; nem sok-
kal ezután tagja lett a 
Necessary Angel társu-
latnak. Filmes pályafutása 
2001-ben indult sorozatbeli 
kisebb szerepekkel. 2002-ben 
fi lmvásznon is debütált a Tökös 
csaj című vígjátékban, aztán főleg ro-
mantikus fi lmekben és komédiákban volt 
látható (Bajos csajok, Ünneprontók ünnepe, Szerelmünk lapjai). 2006-ban BAFTA-
díjra jelölték a Rising Star kategóriában. A következő években olyan produkciókban 
bukkant fel, mint a Sherlock Holmes (2009), Ébredj velünk! (2010), Éjfélkor Párizsban 

(2011), Időről időre (2013) és Doctor Strange (2016), 
valamint A törvény nevében című krimiszériában. 
A Spotlight: Egy nyomozás részletei (2015) című 
drámában nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölték. 
A 2000-es évektől több színésszel élt párkapcsolat-
ban, ilyen volt Ryan Gosling (2004 és 2008 között), 
Michael Sheen (2010-től 2013-ig), Jake Gyllenhaal 
(2014-ben), Kit Harrington (2014-ben) és Taylor 
Kitsch (2015 és 2016 közt). 2016 óta Jamie Linden for-
gatókönyvíró élettársa, akitől 2018-ban fi a született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Olyan célokat tűzzön ki maga elé, ame-
lyek eddig távol álltak Öntől. Ám ez a vál-
tás ne legyen túl éles, mert veszélybe ke-
rülhetnek a régi kapcsolatai.

Nehezen tud nyugodt légkört teremteni 
maga körül. Ha nem akarja, hogy rosz-
szabbra forduljanak a dolgok, igyekez-
zen mindenkivel nyitottabb lenni!

Kerülje el a rizikóval járó manővereket! 
Szakmai téren ne hozzon elsietett dönté-
seket, kizárólag olyan feladatokat vállal-
jon, melyeket el tud végezni!

Sorozatos hibákat követhet el, ha türel-
metlenül cselekszik. Mielőtt kifejtené az 
álláspontját, nézzen a dolgok mögé, ve-
gyen fontolóra minden részletet!

Fellélegezhet, mert csökken az Önre ne-
hezedő teher. Éljen a lehetőséggel, és 
rendszerezze a gondolatait, majd vonja 
le az elmúlt időszak tanulságait!

Tele van kiváló ötletekkel, viszont nincs 
bátorsága a tettek mezejére lépni. Talán 
ha megosztja terveit a bizalmas társai-
val, esélye lesz továbblépni.

Remek kedélyállapotának köszönhető-
en nyitott és befogadó. Ma érdemes tisz-
tázni azokat a nézeteltéréseket, amelyek 
már régóta nyomasztják Önt.

Bizonyos hivatásbeli ügyei már nem tűr-
nek halasztást, ezért próbáljon új megol-
dásokat találni! Most nincs mit veszíte-
nie, így kockázatot is vállalhat.

Úgy érzi, nincs Önben kellő erő ahhoz, 
hogy az érdekeit érvényre juttassa. Vi-
gyázzon, hogy kivel tölti az időt, mert ki-
használhatják a bizonytalanságát!

Bár sok teendőt tervezett be mára, most 
csak azokkal foglalkozzon, melyek köny-
nyen megvalósíthatóak! A fontosabb 
döntéseit halassza máskorra!

Ne engedje, hogy különböző külső fe-
szültségek megakadályozzák a józan 
döntésben vagy kommunikációban! Őriz-
ze meg mindvégig a nyugodtságát!

Nézzen szembe a problémákkal, és ne 
terelje másra a felelősséget! Ma kerül-
je el a feszült helyzeteket, mondandóját 
pedig diplomatikusan közölje!

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.

TÖMEGES FOGLALKOZTATÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
5° / 9°

Kolozsvár
7° / 1 1°

Marosvásárhely
7° / 10°

Nagyvárad
6° / 12°

Sepsiszentgyörgy
6° / 9°

Szatmárnémeti
7° / 12°

Temesvár
5° / 14°

 » A Spotlight: Egy 
nyomozás részletei 
(2015) című drámá-
ban nyújtott rend-
kívüli teljesítmé-
nyéért Oscar-díjra 
jelölték. 

Szolgáltatás2021. február 4.
csütörtök10

Házsártos feleség civakodik a hitvesével:
– Talán jobban tettem volna, ha magá-
hoz az ördöghöz mentem volna férjhez!
– Ugyan már, hova gondolsz? Közeli ro-
konok nem házasodhatnak össze!

Az orvos panaszolja a feleségének:
– Képzeld, az egyik semmirekellő kollé-
gám tönkretette a magánpraxisomat a 
szabadságunk alatt! Az évek óta kezelt 
betegeimet mind meggyógyította!

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. február 
14-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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4/4
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Cím:

– Az én családom – mondja Hanyek a 

kollégáinak – olyan, mint egy ország. 

A feleségem a pénzügyminiszter, az 

anyósom a hadügyminiszter, a lányom a 

külügyminiszter...

– És te mi vagy?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Olyan mint...

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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