
A pogácsa a Kárpát-medencei, balkáni és török konyha jellegzetes terméke. 
A történetírók szerint a kerek aprósütemény ősét már a honfoglalás idején is 
fogyasztották. Évszázadokkal ezelőtt a pogácsát elsősorban gabonából készí-
tették, és olykor gyógynövényeket is adtak hozzá, sőt bizonyos helyeken nem-
csak hamuban sütötték, de néha a tésztához is kevertek hamut. Utóbbi szo-
káshoz néphit is fűződött, miszerint az úgynevezett hamuban sült pogácsa 
tartalmazta az ősök tudását, amely elkísérte a vándort a hosszú utakra. Más vi-
dékeken szertartásos körülmények között osztották szét, erőt, gyógyító energi-
át tulajdonítva neki. Általában sós süteménynek számít, de létezik édes verzi-
ója is. Elterjedt változatai a burgonyás, vajas, tepertős, juhtúrós és káposztás 
pogácsa. Neve a latin focus (tűz) szó képzett alakjából, a focaceából (sült tész-
ta) származik olasz nyelvi közvetítéssel. Olaszországban ma is létezik egy la-
pos kenyérféle, amelyet focacciának neveznek. Hasonló nevű, de kissé eltérő 
kenyérféle a franciáknál a fougasse, a spanyoloknál pedig a hogaza. Magyar el-
nevezése a délszláv nyelvekből (szerbül, horvátul, szlovénül: pogača) került át.

KALENDÁRIUM

A pogácsa eredete

Február 16., kedd
Az évből 47 nap telt el, hátravan 
még 318.

Névnapok: Julianna, Lilla
Egyéb névnapok: Dániel, Daniló, 
Éliás, Elton, Filip, Fülöp, Illés, Jó-
zsiás, Juliánna, Samu, Sámuel

Katolikus naptár: Szent Julianna, 
Lilla, Szent Filippa
Református naptár: Julianna
Unitárius naptár: Julianna
Evangélikus naptár: Julianna, 
Lilla
Zsidó naptár: Ádár hónap 4. napja

A Julianna a latin eredetű Juliánusz 
férfi név női párja, jelentése bizony-
talan, egyes vélemények szerint: Ju -
piternek szentelt, más források azon-
ban a ragyogó szóval hozzák kap-
csolatba. Rokon nevek: Júlia, Julián-
na, Zsüliett.
A Lilla női név a latin származá-
sú Lívia, valamint a görög gyöke-
rű Lídia régi magyar becézéséből 
alakult önálló személynévvé. Cso-
konai Vitéz Mihály költő szólította 
így Vajda Julianna nevű szerelmét 
(múzsáját). A személynév a Lilla-
dalok hatására terjedt el, illetve 
vált népszerűvé.

Viola Davis
Az Oscar-díjas afroamerikai színésznő 
a  dél-karolinai Saint Matthewsban 
jött világra 1965. augusztus 11-
én Dan Davis lovas oktató lá-
nyaként. Két hónapos ko-
rában családjá val Rhode 
Islandra köl tözött, és itt 
járt középiskolába, illet-
ve főiskolára is. 1989-től 
1993-ig a New York-i Jul-
liard School színészkép-
ző hallgatója volt. Ezt kö-
vetően kisebb szerepeket 
vállalt televíziós soroza-
tokban, emellett rendszere-
sen fellépett színházi darabok-
ban is. A II. Hedley című színpadi 
drámában nyújtott szerepléséért 2001-
ben Tony-díjjal jutalmazták. Filmes áttörése 
2008-ban következett be, mikor a Kétely című drámában lévő rendkívüli alakításáért 
(mellékszereplőként) Aranyglóbusz és Oscar-díjra jelölték. 2012-ben a Segítség című 
produkcióban (úgyszintén epizódkarakternek járó) Aranyglóbusz és Oscar-jelölést 
kapott. A Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot? című sorozat főszerepéért 2015-ben 
Emmy-díjat kapott. Karrierje 2016-ban ért a csúcsra, amikor a Kerítések című fi lm-

dráma meghozta számára az Oscar- és Gol den Glo-
be-díjat. A fontosabb fi lmjei közé sorolható még a 
Solaris (2002), A rombolás ideje (2006), A dolgok ál-
lása (2009), Rém hangosan és irtó közel (2011), Vég-
játék (2013), A James Brown-sztori (2014), Nyugha-
tatlan özvegyek (2018, melyért BAFTA-díjra jelölték), 
valamint a Ma Rainey: A blues nagyasszonya (2020), 
utóbbiért ismét Golden Globe-díjra jelölték. 2002-
ben férjhez ment Julius Tennon színészhez, akivel 
közösen 2011-ben örökbe fogadott egy kislányt.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Hamarosan pontot tehet azon ügyei vé-
gére, amelyek rengeteg energiáját emész-
tették fel. Az elért sikerek erőt adnak 
majd önnek a folytatáshoz.

Egy fontos ügyben kell állást foglalnia. 
Bár minden körülményt figyelembe vett, 
mégsem látja a megoldást. Jobban teszi, 
ha az ösztöneire hallgat!

Nehezen jut közös nevezőre a környeze-
tében élőkkel. Alaposan gondolja át a te-
endőit, majd készítsen egy ütemtervet, 
amely mentén haladhat előre!

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

Szenteljen több időt a személyes viszo-
nyaira! Erősítse meg a bizalmas kapcso-
latait, és igyekezzék tisztázni a mélyben 
húzódó nézeteltéréseket!

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

Ahhoz, hogy révbe érjenek az elképze-
lései, az ellenszenves személyek társa-
ságát is el kell viselnie. Magánéletében 
meglepetésekre számíthat.

Olyan akadályokba ütközik, amelyek le-
lassítják a munkáját. A fontosabb ügye-
it függessze fel mindaddig, míg meg nem 
találja a helyes utat!

Bár az elmúlt időben nem minden alakult 
a tervei szerint, még nem veszett el az op-
timizmusa. Ha sikereket akar, akkor dol-
gozzék ki új módszereket!

Ne tegyen semmilyen figyelemfelkeltő dol-
got, mert könnyedén a kritikák kereszt-
tüzébe kerülhet! Őrizze meg a higgadtsá-
gát, maradjon a háttérben!

Bármilyen kényes helyzetbe kerül, őrizze 
meg az értékrendjét! Ne adjon mások vé-
leményére, és semmiképpen ne hagyja 
magát befolyásolni!

Ezúttal egy olyan lehetőséget ragadhat 
meg, amely új irányba terelheti a céljait. 
Hagyatkozzék a megérzéseire, de fogad-
ja meg mások tanácsait!

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.

HELYZETKÉP  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–7° / –2°

Kolozsvár
–5° / –1°

Marosvásárhely
–6° / 0°

Nagyvárad
–2° / 2°

Sepsiszentgyörgy
–7° / –2°

Szatmárnémeti
–3° / 1°

Temesvár
–3° / 3°

 » A Kétely, A segít-
ség és Kerítések cí-
mű fi lmekben nyúj-
tott teljesítményéért 
Oscar-díjra jelölték, 
utóbbiért megkapta 
az Oscar-szobrot.

Szolgáltatás2021. február 16.
kedd10

A 2021. február 1–4. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: febr. 1., 
hétfő: …végre kettesben! febr. 2., kedd: Éppen benézett az ablakon; febr. 3., szerda: 
…Ön most parkol vagy biliárdozik? febr. 4., csütörtök: Én vagyok a nép, és fi zetek.

MEGFEJTÉSEK

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

február
16/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Azt mondja Kovácsné a férjének:

– Így, hogy nincs rajtad a szemüveged, 

olyan jól nézel ki, mint annak idején, 

amikor megismerkedtünk!

Mire a férj:

– Igen, így, hogy ... (Poén a rejtvény-
ben.)

Jól néz ki

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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