
A francia gasztronómia egészen a gallok idejéig nyúlik vissza, akik már figyel-
met fordítottak a jó étkezésre és a finom italokra. A francia konyha XIV. Lajos 
uralkodása alatt (a 17. században) nyert nagyobb fontosságot. A 18. század 
végére már nemzetközileg is elterjedt és elismert lett a jól felépített étkezési 
sorrend miatt. A menüt rendszerint leves vagy előétel nyitotta, amit sült hús kö-
vetett, végül desszert vagy egyéb csemege zárta. Az 1900-as évek során a sza-
kácsok elsődleges célja az volt, hogy úgy társítsák az alapanyagokat, hogy az 
ételek kivételes ízharmóniát kapjanak. Az 1950-es évekre a séfek lettek a ku-
lináris élet legmeghatározóbb szereplői. Manapság a franciák étkezése több-
nyire kalóriaszegény. Míg a reggelinél nem hiányoznak a péksütemények, az 
ebéd fő fogásai többnyire vajjal vagy növényi zsiradékkal készülnek, fűsze-
reket pedig csak mértékkel használnak. A húsok közül főleg a marhahús, il-
letve a szárnyasok kerülnek az asztalra, sertés kevésbé. Emellett nagy fon-
tosságot kapnak a sajtfélék, zöldséglevesek és a borfélék. A francia gasztro-
nómiai étkezés 2010 óta felkerült az UNESCO kulturális örökségének listájára.
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A Gábor héber származású férfi név, 
jelentése: Isten embere. Női párja: 
Gabriella. Agárdy Gábor (1922–2006) 
örmény származású, Kossuth-díjas 
színművész volt, aki pályafutását a 
Szegedi Városi Színház tagjaként 
kezdte. Később több színháznál meg-
fordult, 1964-től pedig a Nemzeti Szín-
ház színésze lett. Karrierje során 60 
játékfi lmben játszott, és számos pro-
dukcióban kölcsönözte hangját híres 
színészeknek. Karrierjét Kossuth-díj-
jal (1985), illetve két Jászai Mari-díjjal 
(1959, 1963) méltatták.
A Karina olasz eredetű női név, je-
lentése: csinos, becses.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Arra törekedjék, hogy az apró esemé-
nyek megbontsák a monotóniát! Vigyen 
több fantáziát, illetve ötletességet a kis-
sé egyhangúvá vált életébe!

Ma hiába várja másoktól a segítséget, 
Önnek kell keresnie megoldásokat. Bár-
milyen szituációba kerül, mindig marad-
jon türelmes és következetes!

Változásra vágyik, új alapokra helyez-
né az életét. Vegye számításba a lehető-
ségeit, döntéseket azonban csak alapos 
megfontolás után hozzon!

Többször próbára teszik a türelmét, de 
Ön tökéletesen helyt áll minden helyzet-
ben. Az események fényében sok tapasz-
talattal lesz gazdagabb.

Ne pazarolja az energiáit elérhetetlennek 
tűnő célokra! Ha eredményesen szeretné 
zárni a napot, engedje át a vezető szere-
pet a munkatársainak!

Ezúttal túlságosan könnyelmű, emiatt 
nem látja át az összefüggéseket, és a kö-
vetkezményekkel sem képes számolni. 
Fontos döntéseket ne hozzon!

Bár most szellemileg és fizikailag nincs a 
legjobb formában, szinte minden lehető-
ség adott lesz, hogy könnyen el tudja vé-
gezni a napi tevékenységeit.

Kiválóak a megérzései, ezért használja ki 
a képzelőerejét, és cselekedjék az elkép-
zelései szerint! Maradjon határozott, ve-
gye kezébe az irányítást!

Engedje el a nyomasztó gondolatokat, és 
végezze egyszerű módszerekkel az aktu-
ális megbízatásait! Szükség esetén fo-
gadja el a felkínált segítséget!

Tapasztalatainak köszönhetően számos 
problémát megold. Legyen segítőkész a 
kollégáival, és ha idejéből kitelik, lehető-
leg senkit se utasítson vissza!

Rendkívül nyitott, képes befogadni olyan 
nézeteket is, amelyek kissé távol állnak 
az Ön szemléletétől. Szenteljen időt a sze-
mélyes ügyintézéseire is!

Egy váratlan esemény következtében 
több tevékenysége stagnálni kezd. Talál-
jon ki új módszereket, közelítse meg más 
szemszögből a kérdéseket!

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.
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Csíkszereda
–3° / –1°

Kolozsvár
–2° / 4°

Marosvásárhely
0° / 3°

Nagyvárad
2° / 6°

Sepsiszentgyörgy
–2° / 0°

Szatmárnémeti
0° / 7°

Temesvár
2° / 8°

Szolgáltatás2021. március 24.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. április 
4-éig 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:

Egy csinos lány lép be a kávéházba, és 

rögtön megkeresi a pincért:

– Kérem, nem volt itt egy fiatalember, 

aki kék ruhás nőt várt?

– De, volt – felel a pincér. – Várt is 

negyedórát. Aztán elment ... (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.

SUDOKU
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Mindig igaza van
a valóságnak?!

Nyolcvanöt esztendeje József Attila a Thomas Mann üdvözlésé-
ben mondott „Te jól tudod, a költő sose lódít: / az igazat mondd, 
ne csak a valódit” soraiban egyértelművé tette, hogy a valóság-
nak nem biztosan van mindig igaza, illetve, hogy az igazság talán 
nem teljesen fedi a valóságot. Akkoriban még groteszk fogalom-
ferdítésnek tarthatták szavait, de az azóta eltelt idő bizonyította: 
a költő valóban sose lódít, sőt nagyon helyesen gondolkodott, s 
így mi manapság már abszolútumként fogadjuk el az akkor mon-
dottakat. Nem kizárólag a mi érdemünk, hisz a nagybetűs Élet 
időnként igyekszik az arra leginkább méltó költők szavait megtá-
mogatni, hogy annál biztosabban megállják a helyüket. Épp egy 
ilyen „biztosításnak” élhetjük át a napjait: a naptár már a hivata-
los tavaszkezdést hirdette, nyakunkon a nyári időszámítás, épp 
csak az éjszakai mínuszok kötik az ebet a karóhoz, hogy nekik 
még maradniuk kell, hisz jóformán tél sem volt, úgyhogy lassan 
az agarakkal! Lesz majd olyan hőség, hogy a nyelvünk is bele-
izzad! Jó, jó, de a csupasz ágak nem a tavaszt hírelik, a csípős 
szélbe sem kívánkozik ki az ember, akkor hogy is állunk ezzel a 
naptári idővel?! Ugyanúgy, ahogy néhány éve a többi évszakkal 
is! Az okosok a globális felmelegedést emlegetik, amit szívesen 
el is fogadnék, ha mondjuk ősszel, de különösen tavasszal nem 
volna sokkal hidegebb, mint ahogy azt hosszú éveken át meg-
szoktuk. Jól tudom, hogy az időjárás azon kevés dolog közé 
tartozik, amit mi nem irányíthatunk. Kizárólag bent, a saját laká-
sunkban, ahol mi döntjük el, hány fok legyen az annyi. A baj az, 
hogy az időjárás-jelentésekre sem lehet mérget venni, mert egy-
re kevésbé igazolódik be, amit mondanak, pedig nem is a hosz-
szú távú prognózisokra gondolok, hanem egy-két nap távolára. 
A vírushelyzet folyamatos, állandó taglalása miatt a hírműsorok 
szintén csak erről beszélnek. Pedig jó volna tudni például, ho-
gyan is állnak a mezőgazdasági munkákkal, lesz-e ideje a növé-
nyeknek beérni, vagy ősszel majd siránkozunk, hogy máris ígérik 
a telet, de a hazai vitaminkészleteink még a fákon lógnak. Hát így 
állunk, bár ennek az egész kisiklott, szép lassan két évszakosra 
átálló időjárásnak van egy előnye is: most már nem csodálko-
zunk, hogy a szigetországi angoloknak egyik legfőbb témája az 
időjárás, igaz, a köd szempontjából ők az abszolút bajnokok, bár 
részemről nem is vágyom elvenni ezt a babért!
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