
A francia gasztronómia egészen a gallok idejéig nyúlik vissza, akik már 
figyelmet fordítottak a jó étkezésre és a finom italokra. A francia konyha 
XIV. Lajos uralkodása alatt (17. század) nyert nagyobb fontosságot. A 18. 
század végére már nemzetközileg is elterjedt és elismert lett a jól felépí-
tett étkezési sorrend miatt. A menüt rendszerint leves vagy előétel nyitot-
ta, amit sült hús követett, végül desszert vagy egyéb csemege zárta. Az 
1900-as években a szakácsok elsődleges célja az volt, hogy úgy társít-
sák az alapanyagokat, hogy az ételek kivételes ízharmóniát kapjanak. Az 
1950-es évekre a séfek lettek a kulináris élet legmeghatározóbb szerep-
lői. Manapság a franciák étkezése többnyire kalóriaszegény. Míg a regge-
linél nem hiányoznak a péksütemények, az ebéd fő fogásai többnyire vaj-
jal vagy növényi zsiradékkal készülnek, fűszereket pedig csak mértékkel 
használnak. A húsok közül elsősorban a marhahús, illetve a szárnyasok 
kerülnek az asztalra, a sertés kevésbé. Emellett komoly fontosságot kap-
nak a zöldséglevesek, a sajtfélék, valamint a borfélék.
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A francia konyha története

November 8., csütörtök
Az évből 312 nap telt el, hátravan 
még 53.

Névnap: Zsombor
Egyéb névnapok: Bagamér, Deo-
dát, Gotfrid, Hódos, Karád, Kasztor, 
Klaudiusz, Kolos, Kolozs, Lehel

Katolikus naptár: Szent Gotfrid, 
Kolos, Zsombor
Református naptár: Zsombor
Unitárius naptár: Gotfrid, Lehel
Evangélikus naptár: Zsombor
Zsidó naptár: Hesván hónap 
30. napja

A Zsombor török–bolgár eredetű 
régi magyar személynév, jelen-
tése: bölény. Önállósult alakvál-
tozata: Zombor. Dyga Zsombor 
napjaink egyik legtehetségesebb 
fiatal rendezője, illetve forgató-
könyvírója, aki a legrangosabb ma-
gyar fi lmfesztiválon, azaz a Magyar 
Filmszemlén 2003-ban elnyerte a 
legjobb fi atal forgatókönyvírói díjat 
a Tesó című vígjátékával, 2010-ben 
pedig a rendezői fődíjat a Köntör-
falak című drámájával. A 2015-ben 
induló Aranyélet című népszerű 
tévésorozat számos epizódját szin-
tén ő rendezte.

Jean Marais (1913–1998)
A közismert francia színész, rende-
ző és kaszkadőr az észak-fran-
ciaországi Cherbourg-ban 
született Jean-Alfred 
Villain-Marais néven. 
Rendkívül hányatta-
tott gyerekkora volt. 
Apjától korán távol 
került, kleptománi-
ás édesanyja nevel-
te. Kicsapongásai 
miatt a középiskolá-
ból kirúgták. Ezután 
fényképészsegédnek 
állt, később pedig szín-
játszásórákat hallgatott. 
1933-tól kisebb fi lmszerepe-
ket kapott. Karrierje 1937-ben 
indult el, miután megismerkedett Jean 
Cocteau költő-rendezővel. 1942-ben feleségül vette Mila Parélyt, házasságuk 
két évig tartott. Marais a francia újhullám 60-as évekbeli térhódításáig az első 
számú francia színésznek számított. Elsősorban kosztümös fi lmekben játszott

 (Monte Cristo grófj a, A vasálarcos, A púpos, Na-
póleon stb.), neve sokáig egyet jelentett a roman-
tikus hős fi gurájával. A 60-as évek végén karrier-
jének bealkonyult, ugyanis ekkor léptek színre 
fi atal színészlegendák, mint Jean-Paul Belmondo 
és Alain Delon. Marais ekkor visszavonult, majd 
festészettel és fazekassággal kezdett  foglalkozni. 
Karrierje során kilencven játékfi lmben szerepelt. 
Szív- és érrendszeri betegségben hunyt el Can-
nes-ban 1998. november 8-án.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Hivatásában kamatoztassa a kreatív ké-
pességeit, és ne féljen letérni a megszo-
kott útról! Tevékenységei során csak a lé-
nyegre összpontosítson!

Az elmúlt időszakban alkalmazott meg-
oldások nem hoztak eredményeket Ön-
nek. Kérje ki a kollégái javaslatait, majd 
dolgozzon ki új módszereket!

Őrizze meg az optimizmusát, ugyanis 
számos megpróbáltatás vár Önre. Min-
den lépését fontolja meg, és folyamod-
jék az egyszerű megoldásokhoz!

Szenteljen több időt az ügyeire, és erősít-
se meg a bizalmas kapcsolatait! Emellett 
igyekezzék tisztázni a mélyben húzódó 
nézeteltéréseket is!

Bármilyen kényes szituációba kerül, ne 
adja fel az értékrendjét! Mellőzze mások 
véleményét, és semmiképpen ne hagyja 
magát befolyásolni!

Rendkívül fontos döntés elé állítják. En-
nek meghozatala befolyásolhatja a ma-
gánéletét is. Ha szükségesnek érzi, kér-
jen egy kis gondolkodási időt!

Váratlan pillanatokra készülhet hivatá-
sában és magánéletében egyaránt. Ma-
radjon éber, majd próbáljon meg min-
den szituációban alkalmazkodni!

Nemsokára pontot tehet azon ügyei végé-
re, amelyek rengeteg energiáját emész-
tették fel. Az elért sikerek erőt adnak 
majd Önnek a folytatáshoz.

Kissé magasra teszi a mércét önmaga 
előtt, így az ötletei kivitelezéséhez most 
nagy szüksége lesz segítőtársakra is. Le-
gyen nyitott a javaslatokra!

Kommunikációs készségének köszönhe-
tően könnyedén megtalálja a közös han-
got a környezetében élőkkel. Legyen nyi-
tott az új ismeretségekre is!

Olyan akadályokba ütközik, amelyek le-
lassítják a feladatait. A fontosabb mun-
kálatait függessze fel mindaddig, míg 
meg nem találja a helyes utat!

Ezúttal olyan lehetőség kerül az útjába, 
amellyel új irányba terelheti az elképze-
léseit. Hagyatkozzék a megérzéseire, és 
bátran kockáztasson!

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.

VÉGCÉL  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
5° / 13°

Kolozsvár
9° / 14°

Marosvásárhely
9° / 14°

Nagyvárad
9° / 15°

Sepsiszentgyörgy
6° / 13°

Szatmárnémeti
10° / 15°

Temesvár
10° / 17°

 » Az 1960-as 
évekbeli térhódítá-
sáig az első számú 
francia színésznek 
számított; főként 
kosztümös fi lmek-
ben játszott.

Szolgáltatás2018. november 8.
csütörtök10

Két üzletember beszélget:
– Én azt szeretem, ha minél többen ütik 
bele az orrukat a munkámba.
– Valóban? Mégis mivel foglalkozol?
– Papírzsebkendőket gyártok.

Pistike bosszúsan közli az anyjával:
– Többet nem fogok tanulni!
– De hát miért?
– Láttam egy fi lmben, hogy valakit 
megfenyegettek, mert túl sokat tudott!

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2018. novem-
ber 18-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Mórickát felelteti a tanár:

– Melyik a legrövidebb hónap?

– Május! 

– Május? De hát miért?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Gyerekész

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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