
A rum a nádcukorgyártáskor fennmaradt melaszból vagy közvetlenül a cukor-
nád levéből erjesztett és lepárolt égetett szesz. A cukornádszirupból erjesztett 
italok valószínűleg az ókori Indiából vagy Kínából terjedtek el. Ilyen ital példá-
ul a brum, amelyet a maláj nép készített több ezer évvel ezelőtt. Az első rum-
lepárlás a 17. században történt karib-szigeteki cukornádültetvényeken. Az ül-
tetvényeken dolgozó rabszolgák rájöttek, hogy a cukorkészítés egyik mellék-
termékéből, a melaszból alkoholt lehet erjeszteni. Később ezeket az italokat 
lepárolták, így megnőtt az alkoholtartalom és megszületett a valódi rum. A ha-
gyományok szerint a rum Barbadosról származik. Kifejlesztése után gyorsan 
elterjedt az amerikai gyarmatokon. Hogy a növekvő igényt kielégítsék, 1664-
ben Amerikában, a mai Staten Island területén megalakult az első rumfőzde. 
A becsült átlagrumfogyasztás az amerikai függetlenségi háború előtt 13,5 liter 
volt évente. Jelenleg a világ rumtermelésének nagy része a Karib-térségre és La-
tin-Amerikára összpontosul. Európában Franciaország, Spanyolország és Por-
tugália rendelkezik komolyabb rumhagyománnyal, eredetvédett rumokkal.

KALENDÁRIUM

A rum eredete

Február 1 1., csütörtök
Az évből 42 nap telt el, hátravan 
még 323.

Névnapok: Bertold, Marietta
Egyéb névnapok: Adolf, Dezső, 
Elek, Manyi, Mária, Mariella, Marion, 
Mariska, Paszkál, Teodóra

Katolikus naptár: Lourdes-i Szűz 
Mária, Bertold, Marietta
Református naptár: Bertold
Unitárius naptár: Elek, Dezső
Evangélikus naptár: Bertold, 
Marietta
Zsidó naptár: Svát hónap 29. napja

A Bertold germán gyökerű férfi név, 
elemeinek jelentése: pompával ural-
kodó. Berthold Schwarz freiburgi 
alkimista volt a 14. században, aki sa-
létrom, kén és szénpor keverékéből 
előállította a mai fegyverek lövést 
előidéző anyagát, az ún. feketelőport.
A Marietta női név a bibliai szár-
mazású Mária önállósult formája, 
jelentése megfejtetlen, minden ma-
gyarázata vitatott. A név ismert vi-
selője Mariette Hartley Emmy-díjas 
amerikai színésznő, aki az 1970-es 
évek során vált ismertté; 1987-ben 
csillagot kapott a hollywoodi híres-
ségek sétányán.

Taylor Lautner
Az Alkonyat-fi lmekből ismert népszerű 
amerikai színész, szinkronszínész, 
modell, harcművész a michiga-
ni Grand Rapidsben született 
1992. február 11-én. Hatéves 
korában kezdett karatézni 
tanulni, néhány év múl-
va pedig már több nem-
zetközi versenyt meg-
nyert. Később szüleivel 
Los Angelesbe költözött, 
hogy színész lehessen. 
Karrierje 2001-ben indult 
A nindzsa árnyéka című 
fi lm egyik mellékszerepben. 
Ezután főleg tévésorozatokban 
formált meg mellékkaraktereket. 
A nagy áttörést a Cápasrác és Láva-
lány kalandjai című produkció főszerepe hozta 
meg számára 2004-ben. Ezután felbukkant a Tucatjával olcsóbb 2 (2005) és Szerelem 
Rt. (2006) című komédiákban. Igazán híressé a 2008-ban megjelent Alkonyat-fi lmek 
révén lett. A következő években olyan produkciókban szerepelt, mint a Valentin-nap 

(2010), Elhurcolva (2011), Nagyfi úk 2 (2013), Parkour 
életre-halálra (2015), Nevetséges hatos (2015), va-
lamint az Első számú ellenségem, és Kakukk című 
tévészériákban. A People’s Choice Awards amerikai 
közönségdíjon öt alkalommal jelölték, amelyből 
kettőt elnyert. Az utóbbi években több hírességgel 
élt párkapcsolatban, többek közt Taylor Swift  (2009-
ben) és Selena Gomez (2010-ben) énekesnőkkel, 
illetve Lily Collins színésznővel (2011-ben).

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Hivatásában egyszerre több kihívásnak 
kell megfelelnie! Maradjon objektív, dön-
téshozatalkor pedig vegye számításba a 
környezetében élők tanácsait!

A szerencse ez alkalommal Ön mellé sze-
gődik. Amennyiben lehet, akkor se tágít-
son a célkitűzéseitől, ha más irányból 
jobb körülményeket ígérnek!

Rendkívül nyitott az újdonságok befoga-
dására. Ennek köszönhetően most új is-
meretségekre tehet szert, illetve értékes 
tapasztalatokkal gazdagodhat.

Hagyja figyelmen kívül a negatív benyo-
másokat, és kizárólag az aktuális teen-
dőire koncentráljon! Ütemezze be a mai 
napját, ossza be az energiáit!

Remek formában van, tele van tettvágy-
gyal. Használja ki ezt a lendületet, és vál-
lalja be azokat a tennivalókat, amelyeket 
korábban visszautasított!

Fontos lépéseket tehet a munkájában, 
hogyha csapatban tevékenykedik. Bár ez 
felelősséggel jár, hamarosan szép ered-
ményeket könyvelhet el.

Szinte mindenre idegesen reagál, és a 
feladatait is csak félvállról teljesíti. Vál-
toztasson a hozzáállásán, még mielőtt 
rosszabbra fordul a helyzete!

A mai napon főleg olyan terveket tűzzön 
maga elé, melyek összpontosítást igé-
nyelnek! Legyen céltudatos, a megoldá-
sokat pedig ne másoktól várja!

Ismeretlen területekre téved, emiatt bizo-
nyos munkái zsákutcába kerülnek. Min-
den arra mutat, hogy csupán kompro-
misszumokkal érheti el a céljait.

Komoly próbatételek várják ma Önt. Al-
kalmazza a diplomáciai érzékét, és mind-
végig maradjon rugalmas! Így biztonság-
ban tudja rendezni az ügyeit.

Feszült körülmények között kell helytáll-
ni, így sok türelemre lesz szüksége. Ves-
se be minden tudását, és bármi is törté-
nik, őrizze meg a higgadtságát!

Ezúttal könnyen a végére járhat a teendő-
inek, ezért lehetőleg az egyszerű megol-
dásokat válassza, és lehetőleg ne bonyo-
lódjon bele a részletekbe!

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.

AD ABSURDUM  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–2° / 8°

Kolozsvár
–5° / 3°

Marosvásárhely
–4° / 8°

Nagyvárad
–6° / –1°

Sepsiszentgyörgy
–4° / 8°

Szatmárnémeti
–6° / –2°

Temesvár
–4° / 0°

 » A People’s 
Choice Awards 
közönségdíjon 
ötször jelölték, 
amelyből kettőt 
elnyert.

Szolgáltatás2021. február 11.
csütörtök10

Pistike anyja betelefonál a fogorvoshoz:
– Doktor úr, azt mondta, hogy 500 lej 
lesz a fi am kezelése, és végül 1500-at 
fi zettem. Mégis mi került ilyen sokba?
– Nézze, a fi a olyan hangosan ordított, 
hogy másik két páciensem elmenekült.

A főnök a titkárnője fülébe súgja:
– Mondja, kisasszony, van valami prog-
ramja ma estére?
– Nincs, igazgató úr.
– Akkor feküdjön le korán, mert már na-
gyon unom, hogy minden reggel elkésik!

VICC

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
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Elromlik az autó. Kiszáll az egyik szőke 

nő, és elkezd babrálni a motorral. Egy 

kis idő múlva megszólal:

– Te! Ebben a kocsiban nincs is motor!

Mire a másik:

– Nem baj! ...! (Poén a rejtvényben.)

Szőkék

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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