
A kebab (más néven kebap) erősen fűszerezett, arab eredetű étel, amely általá-
ban birkahúsból készül. Formája lehet hosszúkás vagy gömbölyű. Rendszerint 
nyársra vagy pálcikára felhúzva sütik meg, olykor nyílt tűzön. Tizenharmadik 
századból származó írások szerint Indiában ilyen ételfélét szolgáltak fel regge-
lire a királyi házakban a Delhi Szultánság ideje alatt, de még a hétköznapi em-
berek is szerették ezt az ennivalót, az úgynevezett naan kenyérrel (kovászos, 
kemencében sült, lapos pékkészítménnyel) együtt fogyasztva. A kebap elneve-
zés sok országban darált, sült húst is jelent. Az Azerbajdzsánban, Törökország-
ban és a Közel-Keleten elterjedt sis kebap kifejezés kis pálcikákra felhúzott, 
kocka alakú húsdarabokra utal, hasonlatosan a saslikhoz vagy a rablóhúshoz. 
Mára a legelterjedtebb változat a Törökországból származó döner kebab (tö-
rökül forgó sült), amelyet Görögországban gyrosnak neveznek. Ezeket nyársra 
feltűzdelt, fűszerezett marha- vagy borjúhúsból készítik, különböző mártások-
kal, salátákkal tálalva. A Közel-Keleten, Észak-Amerikában, Európában, illet-
ve Ausztráliában a kebab az egyik legkedveltebb gyorséttermi ételnek számít.

KALENDÁRIUM

A kebab története

November 1 1., szerda
Az évből 316 nap telt el, hátravan 
még 50.

Névnap: Márton
Egyéb névnapok: Atosz, Atád, Ata, 
Martin, Martos, Ménrót, Nimród, 
Tódor

Katolikus naptár: Szent Márton, 
Atád, Tódor
Református naptár: Márton
Unitárius naptár: Márton
Evangélikus naptár: Márton
Zsidó naptár: Hesván hónap 
24. napja

A Márton férfi név a latin szárma-
zású Martinus személynév rövidült, 
magyar alakformája, jelentése: hada-
kozó vagy harcos. Női párja: Martina. 
Rokon nevek: Martin, Martos. Szent 
Márton (316–397) Pannónia provin-
ciában (a mai Szombathely területén) 
született jómódú család sarjaként. 
Habár szülei pogányok voltak, tizen-
két évesen úgy döntött, hogy felveszi 
a keresztény vallást. A franciaorszá-
gi Tours-ban hunyt el püspökként. 
Tisztelete halála után gyorsan terjedt, 
jóságáról mindmáig számos legenda 
kering. Szent Mártont Franciaország 
védőszentjeként is tisztelik.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Tele van energiával, emiatt pedig hajla-
mos többet vállalni a kelleténél. Most 
jobban teszi, ha visszavesz a tempóból, 
és több figyelmet fordít önmagára.

Ötleteit csak akkor tudja sikerre vinni, ha 
segítőkre talál. Ámde vigyázzon, feltétel 
nélkül ne bízzon meg senkiben, nehogy 
véletlenül tévútra juttassák!

Igyekezzék nyitott lenni az új dolgok be-
fogadására, és merjen változtatni a ko-
rábbi elgondolásain! A váratlan helyze-
tekben viselkedjék diplomatikusan!

Elérhető közelségbe kerülnek a célki-
tűzései, az eredmények viszont az Ön ki-
tartásán múlnak. Legyen megfontolt, il-
letve tartsa meg az optimizmusát!

Számos teendő zúdul a nyakába. Csak 
úgy tud megbirkózni a sok teherrel, ha 
rangsorolja a tennivalókat, a kevésbé 
fontosabbakat pedig elnapolja.

Nehezen halad a dolgaival, ezért a válto-
zások most jótékony hatással lehetnek a 
tevékenységeire. Legyen nyitott, ne ide-
genkedjen az újításoktól!

Sokat töpreng a közelmúlt eseményein, 
és aztán rájön, hogy hol tévedett. Tegye 
túl magát a történteken! A tanulságok ré-
vén korrigálhatja a lépéseit.

Mivel túl engedékeny, könnyen kihasz-
nálhatják. Válogassa meg, kivel kerül 
kapcsolatba, ezzel is csökkentve az 
esélyt arra, hogy túlvállalja magát!

Elcsitulnak Önben a belső ellentétek, így 
megtalálja azt a belső egyensúlyt, amire 
már annyira vágyott. Szenteljen több időt 
a személyes problémáira!

Ezúttal megcsillogtathatja az erényeit, és 
magára vonhatja azon személyek figyel-
mét, akiktől az előmenetele függ. Marad-
jon minden helyzetben kitartó!

Készüljön arra, hogy szokatlan munkák-
kal kell megbirkóznia! Őrizze meg az op-
timizmusát, és hagyja figyelmen kívül az 
Önt támadó kijelentéseket!

Szakmailag sorsdöntő fejlemények vár-
nak ma Önre. Maradjon megfontolt, és 
lehetőleg mindig cselekedjék összhang-
ban a környezetében élőkkel!

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.

ÚJ CÉGÉR  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
1° / 7°

Kolozsvár
3° / 8°

Marosvásárhely
4° / 8°

Nagyvárad
7° / 9°

Sepsiszentgyörgy
2° / 8°

Szatmárnémeti
7° / 9°

Temesvár
8° / 10°

Szolgáltatás2020. november 11.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. novem-
ber 22-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Cím:

Orgonaszínű inget vásárol a székely. 
A kereskedő halmozza a különféle szí-
nű ingeket, az egyik túl sötét, a másik 
rózsaszínű, a harmadik zöldes, a negye-
dik pirosas, végül kiborul:
– Látott valahol olyan inget?
– Láttam hát. Ott a kirakatban.
– Na de az az ing fehér!
– És akkor? Még ... (Poén a rejtvény-
ben.)

Vásárlás

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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Kampányindító
pénzparancs

A hivatalos kampányindító előtt néhány nappal furcsa levelet 
kaptam az egyik aránylag új párttól, amelyhez mindössze annyi 
közöm van, hogy régi ismerősöm néhány, időközben már kilé-
pett, helyi tagja, akik próbálkoztak volna engem is becsábítani 
az induláskor, de nagyon határozottan mondtam ki számukra a 
boldogtalanító nemet. Aránylag hamar rájöttek ők is, hogy nem 
ilyen lovat akartak, engem viszont – úgy látszik – a központi 
csapat megtartott emlékezetében, és most próbálkoznak, hát-
ha-hátha. Az említett levelük furcsasága mindenekelőtt az, hogy 
formálisan úgy hangzik, mint egy pártkatonának adott hadi pa-
rancs: nem udvariaskodnak, nem kérnek – se szépen, se csú-
nyán –, egyszerűen kimondják a tutit: adakozzak a kampányindí-
tásra. Írnak ugyan egy indoklásszerűséget is, amit biztosan nem 
tettek volna, ha személyesen ismernek, ugyanis számomra egyik 
leginkább utálatos pártzsargon az, ha más pártokra mutogatás-
sal kezdik. Ők is kifejtik, hogy a szocdemek mekkora összeget 
költöttek az európai parlamenti választások propagandájára, míg 
nekik az illető összeg alig egyötödére futotta csupán. De a csúcs 
ezután következik: a választási propagandára szánt pénzparancs 
azért is olyan sürgető, merthogy egyébként nem tudják átvenni 
a kormányzó hatalmat. Persze arról egyetlen szó sincs, hogy bár-
ki is kérte volna ezt tőlük, de lehet, hogy engem olyan naivnak 
(vagy gyengeelméjűnek?!) gondolnak, hogy ezt úgyse veszem 
észre. Nagyot tévedtek, természetesen egyetlen szó válasz nélkül 
dobtam az egészet az űrszemétbe. Ez viszont őket nem zavarta, 
azóta újabb három küldemény jött: meghívás a kampánynyitó 
nagygyűlésükre és két fi gyelmeztetés, nehogy elfelejtsem ezt 
a „sorsfordító” eseményt, és mindhárom iromány a már ismert 
pénzparanccsal zárul. Választ ezekre se kaptak, de úgy látom, 
hogy az arcátlanságuk mit sem változik azért, mert nem veszem 
tudomásul őket. Kíváncsi vagyok, meddig fogják még bírni re-
ménnyel az én bombázásomat, de ha egyszer netán összeakadok 
majd pártjuk egyik ismerős tagjával, megmondom, igyekezzenek 
valami maradandót cselekedni, amire hivatkozhatnak nagyralá-
tásuk indokaként, és akkor hátha sikeresebb lesz a pénzkun-
csorgásuk. Azt sem fogom kifelejteni, hogy énrám viszont akkor 
se számítsanak, maximum „ajándékom” az említett „tanács” 
ingyenessége. Ha akarják, megköszönik, de ha nem, az se baj!
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