
A görög konyha Európa egyik legösszetettebb gasztronómiája, amely sok 
változáson ment át az évszázadok során, míg eljutott a jelenlegi formájá-
ba, amely (pl. a gyorsbárokkal, salátaféléivel és húsételeivel) meghódítot-
ta Európát, majd a világ többi szegletét is. A 20. század előtt a görög népek 
konyháját három jól elkülöníthető stílus jellemezte. A legelső a szárazföldi, 
mely az ókori görög konyhakultúrát is magában foglalta; főként zöldséget és 
hüvelyeseket használt (pl. padlizsán, bab, csicseri borsó, tökfélék, uborka 
stb.), különféle gabonafélét, olajbogyót, később pedig paradicsomot és pap-
rikát. A második a görög szigetvilág lakóinak konyhaművészete, amelynek 
meghatározó tényezői voltak a különböző tengeri kereskedelmi útvonalak. 
A harmadik a kis-ázsiai: az itt élő görögök étrendjét a szomszédos beván-
dorló örmények, törökök és perzsák tették változatossá; ezért ez a konyha 
sokkal fűszeresebb, mint az előző kettő, és olyan alapanyagok is megje-
lennek, mint a fenyőmag vagy az aszalt gyümölcsök. Napjainkban a görög 
konyha már számos hasonlóságot mutat más mediterrán országokéval is.
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A Rajmund germán eredetű férfi név, 
elemeinek jelentése: tanács, döntés 
és védelem. Női párja: Rajmunda. Ro-
kon neve: Rajmond. Badó Rajmund 
(1902–1986) magyar birkózó volt, 
aki az 1924-es párizsi nyári olimpiai 
játékokon bronzérmes lett. Három 
évvel később a budapesti Európa-baj-
nokságon kötött fogású birkózásban 
aranyérmet nyert. 1934-től Egyiptom-
ban telepedett le, ahol több éven át 
edzőként működött.
A Zelma női név az arámi szárma-
zású Szalóme személynév arab alak-
formájából önállósult, elemeinek je-
lentése: Sion békéje.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Maradjon olyan személyek körében, akik 
jól ismerik Önt! Sikerekre viszont csakis 
akkor számíthat, ha nyitott marad, és el-
fogadja mások nézeteit is.

A mai napon kellő önbizalommal rendel-
kezik ahhoz, hogy a végére járjon a ter-
veinek. A sikerélmények nagy lendületet 
adnak Önnek a folytatáshoz.

Nyugodt légkör uralkodik Ön körül, így a 
rutinteendők elvégzését ma szinte kikap-
csolódásként éli meg. Szenteljen több 
időt a személyes kapcsolataira!

Pozitív hozzáállásának köszönhetően 
most könnyen befogadja az újszerű dol-
gokat. Bátran kezdeményezzen, és néz-
zen szembe a kihívásokkal!

Az elmúlt időszak eseményei kissé szét-
szórttá teszik Önt, így ma nehezére esik 
döntéseket hozni. Kerülje a konfliktuso-
kat és a kínos beszélgetéseket!

Ne bosszankodjék, ha nem olyan tempó-
ban halad a tennivalóival, ahogyan azt 
tervezte! Maradjon nyugodt, és vesse be 
a szakmai tapasztalatait!

Uralkodó bolygója segíti Önt abban, hogy 
túllépjen a munkájában előforduló ne-
hézségeken. Tevékenységeiben marad-
jon továbbra is precíz és igényes!

Kisebb buktatók adódnak a tervei meg-
valósítása során. Ám emiatt nem kell 
semmit feladnia. Határozott magatartá-
sával mindennek a végére tud járni.

Szinte minden a tervei szerint alakul. 
Ennek ellenére kissé sebezhetőnek érzi 
magát, ezért kizárólag a megbízható em-
berek társaságát keresse!

Ha teheti, ne ragaszkodjék konokul az 
elképzeléseihez! Akkor érhet el eredmé-
nyeket, ha úgy intézi a dolgokat, hogy 
mások is szóhoz jussanak.

Optimistán tekintsen a világra! A higgadt-
ságával, valamint a diplomáciai érzéké-
vel most akkor is célba érhet, hogyha ele-
inte ellenállásokba ütközik.

Fizikailag nincs a csúcsponton, így lehe-
tőleg kímélje magát, és igyekezzék elke-
rülni a stresszes helyzeteket! A határidős 
feladataira kérjen haladékot!

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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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–1° / 4°

Kolozsvár
–4° / 1°

Marosvásárhely
–3° / 5°

Nagyvárad
–1° / 1°

Sepsiszentgyörgy
–3° / 4°

Szatmárnémeti
0° / 1°

Temesvár
0° / 2°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. február 
3-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Egyik reggel, mikor összefutnak, a tü-
csök megszólítja a százlábút:
– Jó napot, kedves százlábú szomszéd! 
Hol van a kedves felesége? Már napok 
óta nem láttam...
– Ne is mondja – jajdul fel a százlábú –, 
elment cipőt vásárolni, ... (Poén a rejt-
vényben.)

Hol van?

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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Bagoly mondja
verébnek

Miután közel húsz év alatt sikerült az országból mindent elher-
dálni, hirtelen feltámadt az 1990 elején folyamatosan ordibált 
„nem adjuk el a hazánkat” jelszó, csakhogy most már nem in-
nen-onnan összeterelt emberek kiáltozására bízták a megoldást, 
hanem gyorsított eljárással megteremtették a „mohóság” elleni 
törvényt. A nagy sietségben a jelenlegi kormányzó többség fék-
telen kapzsiságukról híres tagjai vagy nem vették észre, mekkora 
butaságot ötöltek ki, vagy nem törődtek a lóláb elővillanásával. 
A szóban forgó mohósági törvény ugyanis mindenekelőtt az ide-
gen bankok ellen ágál. Nem mintha tömegével volna a piacon 
hazai bank, talán a hajdani egyetlen CEC maradványain kívül 
nincs is más, de lehet, hogy tévedek. A törvénykiötlők épp erre a 
tényre építették fel az érvelés fogalmához még csak nem is köze-
lítő magyarázkodásukat, gondolván, ha idegeneket szidnak, ak-
kor az mindig bejön. Sajnos igazuk van, ezt már a változás óta 
eltelt közel három évtized alatt jól begyakorolták: mindig min-
denki hibás vagy hibáztatható, kivéve az éppen szólót. Most 
sem hányják fel maguknak a kb. 2000-től gyorsan és jóval áron 
alul eladott hazai pénzintézeteket óriási hurrázások közepet-
te, hogy lám tíz év után végre építeni kezdhetjük a dicsőséges 
kapitalizmust. Mindenki boldogan rászabadult a kölcsönpén-
zekre, rázták a rongyot nyakra-főre, az első fi gyelmeztetést a 
válság időszaka jelentette. Akkor kezdték az emberek egy kicsit 
meghúzni magukat, de a válságot különben sem a havi bérből 
és fi zetésekből élők generálták, hanem azok a nagy mozgatók, 
akik mindig rátaláltak külföldi hasonmásaikra, és együtt pró-
bálták a bajból a saját zsebeiket jól megtömni. Közülük jóné-
hány ül most is a törvényhozók között kormányközelben vagy 
– az igazi nagymogulok – a láthatatlanság szélárnyékában, és 
onnan ágálnak az idegen bankok méltatlan haszonhajszája 
ellen. A törvény ellenére a bankok pedig, a maguk kb. másfél 
száz éve jól bejáratott gyakorlatának megfelelően, az ügyfeleik-
től szívnak el mind többet és többet. Vagyis nem az ők, hanem 
a kölcsönök részleteibe belerokkanók hátán csattant ezúttal is 
az ostor. És sajnos a megvezető dumákban szorgalmasan hívők 
most is elhiszik „a népet védő” regnálókról, hogy jól odacsap-
tak az aljas harácsolóknak. Persze, így van, ugyanúgy, mint az, 
amikor a bagoly a verébnek mondja, hogy mekkora feje van!
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