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125 éve
Torinóban elhunyt Kossuth Lajos 
szabadságharcos, államfő.

400 éve
Bécsben meghalt II. Mátyás ma-
gyar király.

208 éve
Párizsban megszületett II. Napó-
leon francia császár, római király, 
reichstadti herceg.

191 éve
Világra jött Henrik Ibsen világhírű 
norvég drámaíró.

317 éve
Kolozsváron elhunyt Tótfalusi Kis 
Miklós nyomdász, aki 1685-ben 
Hollandiában újranyomtatta a Ká-
roli-bibliát.

292 éve
Londonban meghalt Isaac New-
ton angol fizikus matematikus 
és csillagász, a gravitáció és a tö-
megvonzás felismerője.

165 éve
Csomán megszületett Gestetner 
Dávid a stencilgép megalkotója.

2062 éve
Világra jött Publius Ovidius római 
költő.

103 éve
Albert Einstein közreadta általá-
nos relativitáselméletét.

88 éve
Egercsehiben megszületett Avar 
István Kossuth-díjas színész.

129 éve
Világra jött Beniamino Gigli olasz 
operaénekes, minden idők egyik 
legnagyobb tenorja.

204 éve
Visszatért Napóleon Elba szige-
téről Párizsba, és megkezdte 100 
napos uralkodását.

124 éve
Nagysallón világra jött Dudich 
Endre zoológus.

86 éve
Elkészült az első náci koncentrá-
ciós tábor Dachauban.

63 éve
Megszületett Vavyan Fable (Mol-
nár Éva) írónő.
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Kínai konyha gyűjtőnéven említik a Kínában honos főzési eljárásokat, éte-
leket és étkezési szokásokat, bár az elnevezés erős általánosítás. Egysé-
ges kínai konyha ugyanis nem létezik, az ország óriási területe, illetve 
sokszínű nemzetiségi megoszlása miatt nagyon változatos és helyenként 
jelentősen eltérő módszerek, étkek találhatók. Az étkezés Kínában tradi-
cionálisan két fontos összetevőből áll: szénhidrátból (ez többnyire rizs 
vagy tészta), valamint az ezt kísérő és kiegészítő más fogásokból (hú-
sok, zöldségek, halak, töltött tészták és tofu). Kínában rendszerint evő-
pálcikát használnak a szilárd ételek fogyasztásához, ezért ezeket rend-
szerint apró falatokra (kockákra, csíkokra) vágva tálalják. A leveseket la-
pos, széles, jellemzően porcelánkanállal eszik kis porceláncsészékből; a 
rizset vagy tésztát is csészéből fogyasztják. Kínában nyolc nagyobb re-
gionális konyhaművészetet lehet megkülönböztetni; a legismertebb kí-
nai ételkülönlegességek – amelyek a világ több szegletében is népsze-
rűvé váltak – közé sorolható az édes-savanyú sertés, tavaszi tekercs, to-
jásos sült rizs, fűszeres tofu, pekingi kacsa és a sült garnéla kesudióval.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A kínai konyha története

Március 20., szerda
Az évből 79 nap telt el, hátravan még 
286.

Névnap: Klaudia
Egyéb névnapok: Alexa, Alexand-
ra, Csák, Hubert, Huberta, Klaudet-
ta, Klaudiána, Mór, Móric, Volfram

Katolikus naptár: Csáki Boldog 
Mór, Szent Alexandra
Református naptár: Hubert
Unitárius naptár: Hubert, Koppány
Evangélikus naptár: Klaudia, Alexa
Zsidó naptár: 2. Ádár hónap 
13. napja

A Klaudia női név a Claudius római 
nemzetségnévből származik, jelen-
tése: sánta.  Az erdőszentgyörgyi szü-
letésű Rhédey Klaudia (1812–1841) 
grófnő a mai Windsor-uralkodóház 
egyik ősanyja volt; II. Erzsébet brit 
királynő ükanyja, aki alig huszonki-
lenc évesen hunyt el. Halálának kö-
rülményeiről számos változat ismert. 
Egyik állítás szerint vérveszteségbe 
halt bele, más feltevés szerint bal-
eset áldozata lett. Utolsó kívánsága 
szerint koporsóját hazaszállították Er-
dőszentgyörgyre, majd 1841. október 
12-én abban a templomban temették 
el, ahol megkeresztelték.

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1- től 9-ig minden egyes 
szám, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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 SUDOKU

Claudia Schiffer
A világhírű német színész-
nő, modell 1970. augusz-
tus 25-én született 
a németországi 
Rheinbergban 
jómódú család-
ban. Szülei ügy-
védi irodát üze-
meltetettek, és 
szerették vol-
na, ha lányuk 
továbbviszi a 
vállalkozást, ám 
ő saját ruhamár-
káról álmodozott: 
gyermekként órákon 
át ruhákat és bikiniket 
tervezett. A divatszeretetét
édesanyjától örökölte. 1987-ben egy 
düsseldorfi  diszkóban fedezte fel őt Michel Levaton, a helyi Metropolitan modell-
ügynökség vezetője, aki azonnal szerződést kínált neki. Nem sokkal ezután az Eli-
te modellügynökség is leszerződtette, majd a gimnázium elvégzése után Párizsba 
repült egy tesztfotózásra, és azonnal beindult a karrierje. Az 1990-es évek elején a 
Guess reklámkampányában szerepelt, majd a Revlon reklámarca lett. 1993 és 1999 
között David Copperfi eld amerikai illuzionista élettársa volt. 2002-ben feleségül 
ment Matthew Vaughn brit fi lmproducerhez, három gyermekük született (Cas-

par Matthew, Clementine Pop py és Cosi ma 
Vio let).  1997-ben az UNICEF (az Egyesült 
Nemzetek Nemzetközi Gyermeksegélye-
zési Alapja) nagykövetévé vált. Számos já-
tékfi lmben is szerepelt, például látható volt 
a Richie Rich – Rosszcsont beforr (1994), 
Filmszakadás (1997), Csajok, mindent be-
le! (1999), Halálos hajsza (2001) és Igazából 
szerelem (2003) című produkciókban. Azon 
kevés szupermodellek közé sorolják, aki az 
1980-as évek végén, illetve az 1990-es évek 
elején megváltoztatta a divatot.

Ötvennyolcszor került 
a Vogue címlapjára, il-

letve két alkalommal 
nyert Bambi-médiadíjat 
(az év felfedezettje, 1991; 
divatlegendadíj, 2017).

PORTRÉ EZEN A NAPON

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség vé le mé nyét tük   rö zik!

Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok közléséről dönt sön. 
Kéz ira to kat  nem őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesztőség címén hétköznap 8–16 óra között.

Megjelenik munkanapokon. Kiadó: Príma Press Kft. ISSN: 2067-5887
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