
A frankofónia a frankofón (franciául beszélő) országok és kormányok nemzetkö-
zi szervezete, ugyanakkor a franciául beszélő emberek közösségére is utal. Az 
alakulat neve: Frankofónia Nemzetközi Szervezete (hivatalos rövidítése: OIF), 
amelynek jelenleg 54 tagállama van, 7 jelölt országa, valamint 27 úgynevezett 
megfigyelő állama (többek között Magyarország is). A csatlakozás feltétele nem 
kötött ahhoz, hogy az adott országban milyen mértékben használják a francia 
nyelvet, hanem mennyire van jelen a francia kultúra, illetve a francia nyelv az 
ország öntudatában (ez legtöbbször abból fakad, hogy az ország történelme 
egy bizonyos időre összeforrott Franciaország történelmével). A tagállamok ki-
sebbik hányadában első számú nyelv a francia, nem számolva Franciaorszá-
got és a tengerentúli tartományait. Néhány országban francia a hétköznapi 
nyelv, míg más tagállamokban kevés ember használja azt. A frankofónia elne-
vezés Onésime Reclus francia geográfustól származik, aki először 1880-ban 
utalt az emberek és országok egy olyan csoportjára, amelyek a francia nyel-
vet használják. 1970 óta március huszonegyedike a frankofónia világnapja.
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A frankofónia jelentése

Március 18., csütörtök
Az évből 77 nap telt el, hátravan 
még 288.

Névnapok: Ede, Sándor
Egyéb névnapok: Alexa, Alexander, 
Alexandra, Cirill, Eduárd, Edvárd, 
Nárcisz, Szandra, Szibill, Szibilla

Katolikus naptár: Jeruzsálemi 
Szent Cirill, Szent Sándor, Ede
Református naptár: Sándor, Ede
Unitárius naptár: Sándor
Evangélikus naptár: Sándor, Ede
Zsidó naptár: Niszán hónap 
5. napja

Az Ede a német eredetű férfi név, je-
lentése: birtokát megőrző. Teller Ede 
(1908–2003) magyar atomfi zikus volt, 
aki élete jelentős részét az Egyesült 
Államokban élte le; a hidrogénbom-
ba-kutatásokban való aktív részvéte-
le miatt a hidrogénbomba atyjaként 
vált közismertté.
A Sándor görög gyökerű férfi név, 
elemeinek jelentése: embereket oltal-
mazó. Női párja: Alexandra. Kocsis 
Sándor (1929–1979) magyar futbal-
lista volt, az Aranycsapat kiemelkedő 
csatára. A World Soccer magazin a 20. 
század 100 legnagyszerűbb labdarú-
gó játékosai közé sorolta.

Emma Thompson
A kétszeres Oscar-díjas brit színésznő, 
forgatókönyvíró 1959. április 15-én 
született Londonban színmű-
vész házaspár lányaként. 
Tanulmányait a szülővá-
rosában kezdte el, majd a 
Cambridge-i Egyetemen 
diplomázott. Ezután re -
vü- és kabaréműsorok 
színrevitelével vált is-
mertté. Első tévés sike-
reit az Alfresco (1983) és 
Tutti Frutti (1987) című 
sorozatokban aratta. Első 
komolyabb fi lmbeli szerepét 
a Nagy balek (1989) című vígjá-
ték jelentette. A következő években 
elsősorban a Shakespeare-adaptációk 
és viktoriánus időkben játszódó történetek meg-
fi lmesítései által vált ismertté. 1993-ban a Szellem a házban című drámában nyújtott 
teljesítményéért Aranyglóbusz és Oscar-díjjal jutalmazták, két évvel később az Érte-
lem és érzelem című fi lm forgatókönyvírójaként megkapta második Oscar-díját. Ed-

digi karrierje során több mint 90 produkcióban ját-
szott, a fontosabb fi lmjei közé tartozik még az Apám 
nevében (1993), Junior (1994), Fekete angyal (2001), 
Igazából szerelem (2003), Angyalok Amerikában 
(2003), Szerelem második látásra (2008), Az ebédidő 
dala (2010), Banks úr megmentése (2013), Százkará-
tos szerelem (2013) és Talk Show (2019). 1989 és 1993 
közt az Oscar-jelölt Kenneth Branagh felesége volt. 
2003 óta Greg Wise fi lmproducer házastársa, akitől 
1999-ben lányuk (Gaia Romilly) született; 2003-
ban pedig adoptáltak egy 16 éves ruandai fi út.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Lépéshátrányba kerül a teendőivel, ezért 
vigyen fantáziát a munkájába! Maradjon 
objektív, és ne veszítse el a lelkesedését, 
ha akadályokba botlik!

Lépjen túl a kétségein, és támaszkod-
jék az eddig szerzett tapasztalataira! Ne 
hagyja magát senkitől befolyásolni, tart-
sa magát az elképzeléseihez!

Figyelmetlensége miatt hibát hibára hal-
moz élete minden területén. Mielőtt még 
nagyobb bajba sodorná magát, próbál-
jon változtatni a hozzáállásán!

Határidős munkák kerülnek napirendre, 
emiatt azonban kisebb zűrzavar alakul 
ki Ön körül. Rendszerezze a tevékenysé-
geit fontossági sorrendbe!

Fogadja el a környezetében bekövetkező 
körülményeket, és zárja ki a feszült szi-
tuációkat! Maradjon céltudatos, álljon ki 
az elképzelései mellett!

Váratlan helyzetekkel kell szembenéz-
nie, ezért a döntéseit elővigyázatosan 
hozza meg! Maradjon következetes, és 
lehetőleg kerülje el a kockázatokat!

Hajlamos átugrani bizonyos rutinteen-
dőket, és lerövidíteni a folyamatokat. 
Bár ez olykor segítségére válhat, hosszú 
távon nem a legjobb megoldás.

Rendkívül feszült, és képtelen szabadul-
ni a rossz gondolataitól. Terelje el a fi-
gyelmét olyan tevékenységekkel, ame-
lyek nem igényelnek odafigyelést!

Feszült légkörben kell helytállnia, ezért 
első lépésként próbáljon meg békés 
hangulatot teremteni maga körül! Hasz-
nálja ki a diplomáciai adottságait!

Több lehetősége adódik arra, hogy ka-
matoztassa az adottságait. Viszont mi-
előtt bármibe is belefogna, mérlegelje az 
esetleges következményeket!

Mozgalmas pillanatok várnak Önre, 
ezért tartalékolja az energiáit! Őrizze meg 
a higgadtságát, és kizárólag a sürgős 
munkálatokra koncentráljon!

Az utóbbi időszakban hajlamos túlrea-
gálni az Ön körül zajló eseményeket. Igye-
kezzék elkerülni azon helyzeteket, ahol 
döntéshozatalra kényszerülne!

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.

LÁJKMÁNIA  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
0° / 2°

Kolozsvár
1° / 4°

Marosvásárhely
1° / 3°

Nagyvárad
2° / 5°

Sepsiszentgyörgy
–1° / 2°

Szatmárnémeti
3° / 7°

Temesvár
2° / 5°

 » A Szellem a ház-
ban (1992) és az Ér-
telem és érzelem 
(1995) című roman-
tikus drámákban 
nyújtott teljesítmé-
nyéért Oscar-díjjal 
jutalmazták.

Szolgáltatás2021. március 18.
csütörtök10

A hároméves kisfi ú megkérdi az apjától:
– Apa, mi az a visszhang?
– Hát fi am, az az egyetlen dolog a vilá-
gon, ami vissza mer szólni anyádnak.

A tanító néni kérdi az első osztályostól:
– Pistike, meg tudnád mondani, miért 
nevezzük anyanyelvünknek a magyart?
– Biztos azért, mert apa sosem jut szóhoz.

VICC

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

március
18/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Szomszédasszony, úgy látom, hogy 

a maga fia meg a Kovácsék Rózsikája 

éjjel-nappal együtt van.

– Hát, persze, hiszen ... (Poén a rejt-

vényben.)

Szomszédok

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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