
Amerikai kutatók szerint az első koktélt körülbelül 5000 éve készítették Mezo-
potámiában. A régészek egy agyagedényben méz, árpasör és almalé nyoma-
ira bukkantak, amelyek a legelső koktélok összetevői lehettek. A manapság 
ismert kevert italok a 19. század közepén jelentek meg először az Egyesült Ál-
lamok déli részén. Az 1800-as évek végére ezek az italfélék Európában is elter-
jedtek, ahol először a szállodákban hódítottak. Eleinte a koktélok különböző 
színű tömény italok egymásra rétegezéséből készültek: a nehéz, édesek alul-
ra, a könnyebbek felülre, így a pohárban egymáson levő szép színes rétegek-
ben gyönyörködhetett a fogyasztó. Csak jóval ezután pártoltak át a mixerek, 
a koktélok rázva vagy keverve készítéséhez. A 20. században elsősorban a 
vodkaalapú keverékek váltak közkedveltté, majd az 1970-es években megje-
lent a ma is népszerű Tequila Sunrise, az Ice Breaker és a Margarita. Az 1980-
as évekre a koktéloknak megnőtt a népszerűsége. Később a trópusi kokté-
lok (pl. Piña colada, Mai Tai stb.) nyűgözték le az italkedvelőket. A koktél ne-
vének eredete mindmáig vitatott, legalább tíz etimológiai magyarázat létezik.

KALENDÁRIUM

A koktélok története

Április 22., csütörtök
Az évből 112 nap telt el, hátravan 
még 253.
A Föld világnapja

Névnapok: Csilla, Noémi
Egyéb névnapok: Atilla, Attila, Ká-
jusz, Kelemen, Kelen, Naómi, Noé, 
Sándor, Szabolcs, Tatjána, Vaszília

Katolikus naptár: Szent Kájusz, 
Szent Noémi, Csilla
Református naptár: Csilla
Unitárius naptár: Csilla, Szabolcs
Evangélikus naptár: Csilla, Noémi
Zsidó naptár: Ijjár hónap 10. napja

A Csilla női nevet Dugonics And-
rás író alkotta 1788-ban a csillog 
és csillag szavakból. Legelőször az 
Etelka, egy igen ritka magyar kis-
asszony Világos váratt, Árpád és 
Zoltán fejedelmink ideikben című 
regényében használta.
A Noémi héber eredetű bibliai női 
név, jelentése: gyönyörűségem. Ön-
ál lósult vá ltozata: Naómi. Ferenczy 
Noémi (1890–1957) a magyar gobe-
linművészet egyik legkiemelkedőbb 
alakjának számít, aki az általános 
gyakorlattal ellentétben nemcsak 
tervezte, hanem saját maga készítet-
te az alkotásait.

Taylor Swift
A Grammy-díjas amerikai country-pop 
énekesnő, dalszerző és színésznő a 
pennsylvaniai Readingben szü-
letett 1989. december 13-án 
Scott Swift  tőzsdeügynök 
és Andrea Finlay marke-
ting szakértő lányaként. 
Tinédzserkorában kara-
okeversenyeken, feszti-
válokon tűnt fel, illetve 
megnyert egy országos 
költészeti versenyt, emel-
lett megírta első, 350 ol-
dalas regényét, amit azóta 
sem adott ki. Tizenkét évesen 
megírta első dalát, a Lucky You-t. 
2006-ban kiadta legelső kislemezét 
Tim McGraw címmel, amelyet az önma-
gáról elnevezett nagylemeze követett (ami többszörös 
platinalemezzé vált az USA-ban). 2008-ban megjelent második lemeze (Fearless), 
amellyel négy Grammy-díjat nyert. A következő évtizedben további hét albummal 

rukkolt elő: Speak Now (2010), Red (2012), 1989 
(2014), Reputation (2017), Lover (2019), Folklore 
(2020) és Evermore (2020), amelyek világszerte közel 
200 millió példányban keltek el, és újabb hét Gram-
my-díjat, illetve három Golden Globe-jelölést és egy 
Emmy-díjat eredményeztek neki.  A zene mellett 
színésznőként több fi lmben és sorozatban is felbuk-
kant (pl. Valentin-nap, Az emlékek őre, Macskák). 
2016-tól Joe Alwyn színésszel él párkapcsolatban.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Újra visszanyerte a belső nyugalmát, így 
most érdemes azon kérdésekkel foglal-
kozni, melyeket a feszült kedélyállapota 
miatt már többször mellőzött.

Korábbi erőfeszítései most meghozzák a 
várva várt eredményeket. Hogyha új, koc-
kázatos tevékenységekbe vág bele, le-
gyen nagyon elővigyázatos!

Leleményességének köszönhetően min-
den következményt számításba tud ven-
ni. Használja ki ezt a helyzetet, és vágjon 
bele a halogatott munkáiba!

Határozottságának köszönhetően jól ala-
kulnak a dolgai. A sikerélmények energi-
ával töltik fel Önt, így most akár haloga-
tott ügyekbe is belekezdhet.

Szorgalmának köszönhetően minden kö-
telezettségét maximálisan teljesíti. A ren-
geteg munka mellett azonban próbáljon 
időt szánni a kapcsolataira is!

Nehéz pillanatok várnak Önre, számos 
akadály gördül az útjába. Próbáljon meg 
átlendülni a holtpontokon, csak így lesz 
képes átvészelni a mai napot.

Uralkodó bolygója ezúttal segíti Önt ki-
bontakozni, ezért használja ki teljes mér-
tékben a képességeit, támaszkodjon az 
eddig szerzett tapasztalataira!

Váratlan akadályok várnak Önre, de tü-
relme és kitartása szinte határtalan. Ha-
ladjon lépésről lépésre, így hamarosan 
komoly sikereket könyvelhet el!

A munkahelyén komoly elhatározásra 
kényszerül, de nem sok ideje lesz arra, 
hogy mérlegeljen. Csupán a megérzéseire 
és az intuíciójára támaszkodhat.

Ne hagyja, hogy a váratlan helyzetek 
megzavarják a nyugodtságát! Őrizze meg 
az önfegyelmét, és bízzon az események 
szerencsés kimenetelében!

Bár tele van energiával, ez mégsem ösz-
tönzi arra, hogy tevékenyen töltse a nap-
ját. Míg megtalálja az egyensúlyát, csak 
rutinteendőkkel foglalkozzék!

Szokatlan körülmények teszik bonyodal-
massá a napját, ám a változások pozitív 
dolgokat is hoznak Önnek. Vegye észre a 
kínálkozó lehetőségeket!

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.

BAJTÁRS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
5° / 14°

Kolozsvár
8° / 12°

Marosvásárhely
10° / 16°

Nagyvárad
10° / 17°

Sepsiszentgyörgy
6° / 15°

Szatmárnémeti
10° / 16°

Temesvár
13° / 18°

 » Az eddigi karri-
erje során tizenegy 
Grammy-díjjal ju-
talmazták, emellett 
háromszor jelölték 
Golden Globe-díjra.

Szolgáltatás2021. április 22.
csütörtök10

A festőművész kérdi a galériavezetőt:
– Nos volt érdeklődés a képeim iránt?
– Igen. Valaki kérdezte, mennyit érnek a 
képei a maga halála után. Mondtam, kb. 
tripláját. Rögtön rendelt húsz példányt.
– Na, és tudja, ki volt ez az ember?
– Hát persze. Az ön házi orvosa.

A virágboltban csörög a telefon:
– Halló, van különleges kaktuszuk?
– Természetesen: például ariocarpus, 
lophophora, obregonia...
– Na, ez lesz az! Az utolsó, amit említett.
– Ezt úgy érti, ilyent szeretne vásárolni?
– Dehogy! Csak éppen rejtvényt fejtek.

VICC

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

Cím:

Két férfi beszélget:

– Megőrizte feleséged azt a gyönyörű 

lányos karcsúságát?

– Mi az, ... (Poén a rejtvényben.)

Érdeklődés

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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