
Kínai konyha gyűjtőnéven említik a Kínában honos főzési eljárásokat, ételeket 
és étkezési szokásokat, bár az elnevezés erős általánosítás. Egységes kínai 
konyha ugyanis nem létezik, az ország óriási területe, illetve sokszínű nem-
zetiségi megoszlása miatt nagyon változatos és helyenként jelentősen elté-
rő módszerek, étkek találhatók. Az étkezés Kínában tradicionálisan két fon-
tos összetevőből áll: szénhidrátból (ez többnyire rizs vagy tészta), valamint 
az ezt kísérő és kiegészítő más fogásokból (húsok, zöldségek, halak, töltött 
tészták és tofu). Kínában rendszerint evőpálcikát használnak a szilárd ételek 
fogyasztásához, ezért ezeket rendszerint apró falatokra (kockákra, csíkokra) 
vágva tálalják. A leveseket lapos, széles, jellemzően porcelánkanállal eszik 
kis porceláncsészékből; a rizset vagy tésztát is csészéből fogyasztják. Kíná-
ban nyolc nagyobb regionális konyhaművészetet lehet megkülönböztetni; a 
legismertebb kínai ételkülönlegességek – amelyek a világ több szegletében is 
népszerűvé váltak – közé sorolható az édes-savanyú sertés, tavaszi tekercs, 
tojásos sült rizs, fűszeres tofu, pekingi kacsa és a sült garnéla kesudióval.
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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 ki-
rálynő ükanyja, aki alig huszonkilenc 
évesen hunyt el. Halálának körülmé-
nyeiről számos változat ismert. Egyik 
állítás szerint vérveszteségbe halt be-
le, más feltevés szerint baleset áldoza-
ta lett. Utolsó kívánsága szerint ko-
porsóját hazaszállították Erdőszent-
györgyre, majd 1841. október 12-én ab-
ban a templomban temették el, ahol 
korábban megkeresztelték.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Közvetlenségének és magabiztosságá-
nak köszönhetően a környezetében külö-
nös népszerűségnek örvend. Legyen min-
denkivel együttműködő!

Ezúttal hajlamos túlreagálni az Ön kö-
rül zajló eseményeket. Kerülje azon hely-
zeteket, ahol döntéshozatalra vagy véle-
ménynyilvánításra kényszerülne!

Fogadja pozitívan a munkahelyén bekö-
vetkező körülményeket, és zárja ki a fe-
szült szituációkat! Maradjon céltudatos, 
álljon ki az elképzelései mellett!

Igyekezzék megőrizni a függetlenségét, 
viszont hallgassa meg a kollégái javasla-
tait is! A fontos lépések előtt mindig gon-
doljon a következményekre!

Ne engedje, hogy mások irányítsák a tet-
teit, illetve olyan munkákba hajszolják 
bele, amelyek meghaladják a képessé-
geit. Álljon ki az elvei mellett!

Határidős munkálatok kerülnek napi-
rendre, emiatt azonban kisebb zűrzavar 
alakul ki Ön körül. Rendszerezze a mun-
káit fontossági sorrendbe!

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

Békés hangulata a társaira is átragad. 
A mai napon képes konfliktusokat tisz-
tázni, így ne csodálkozzék, ha több eset-
ben is felkérik Önt békebírónak!

Bizalmas viszonyai révén most a végére 
járhat néhány bonyolult ügynek. A sze-
mélyes igényeit jól gondolja át, és min-
denben legyen mértékletes!

Lépéshátrányba kerül a napi teendőivel, 
ezért vigyen fantáziát a munkájába! Ma-
radjon objektív, és ne veszítse el a lelke-
sedését, ha akadályokba botlik!

Magánéleti gondjai negatív hatást gya-
korolnak a hivatásbeli teendőire. Mi-
előbb találjon megoldásokat a problé-
máira, fogadjon el minden segítséget!

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

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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31-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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A rákhoz hajnalok hajnalán bekopog a 

cigi és a pirítós.

A rák kiszól:

– Ki az?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Ki az?

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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A rombolás öröme

Egyáltalán nem mondható újdonságnak, hogy a gyermekkorból 
épp kinövők egyre agresszívebben viselkednek. Nem az isko-
lai verekedésekre gondolok, mert a kamasz fi úk kakaskodása 
mondhatni kötelező biológiai jelenség, akárcsak a serdülő-
lányok lobbanékony féltékenykedése az első szerelem bűvö-
letében, a szünetekben vagy órák után elcsattanó pofonok, 
meghúzott fülek természetesnek mondhatók, és nem is igazán 
ajánlatos, ha tanárok vagy szülők avatkoznak bele ezekbe a 
nagyos érzelmi világ frissen tanult-gyakorolt kezdőlépéseibe. 
Annál ĳ esztőbb a fi lmekből a mindennapi életbe kiszállított fö-
lösleges durvaság, a gyorsan előkapott pisztoly, a késelés vagy 
az elszabaduló rombolás. Tulajdonképpen örülök annak, hogy 
nálunk azért még az utcai támadások nem olyan gyakoriak, csak 
attól félek, hogy a hírekben gyakran emlegetett esetekből ne-
hogy kedvet kapjanak a jó példával elöl járni nem tudó, de a 
többiek ámulatára mindenképpen áhítozó hősködők. Ahogy vi-
szont szülővárosomban észreveszem, a tárgyakkal szembeni le-
számolás kedve kezd egyre inkább jelen lenni. Az összemázolt 
buszok, felszakított ülések, a megállókba kitett plakátok lerán-
gatása elgondolkodtató, bár ezek sem mondhatók új keletűek-
nek. Több buszmegállóban jegyautomatát állítottak fel néhány 
éve nagyon sok utas örömére. Amikor viszont ezeket a masiná-
kat vásárló vezérigazgató távozott a közlekedési vállalat éléről, 
elkezdték kivonni a forgalomból, a legtöbb helyen be is gyűjtöt-
ték az automatákat. De néhol ott maradt. Az egyik olyan megál-
lóban is, ahol gyakran megfordulok. Már nem működött, elég 
hamar enni kezdte a rozsda, egyre szánalmasabb képet nyúj-
tott, nemrég pedig valaki betörte a vastag üveget. Nem sokkal 
az én ottlétem előtt történhetett, mert a megálló még tele volt a 
sok apró szilánkkal, ami elárulta, hogy nagy örömet szerzett az 
illetőnek a rombolás. Csak azt nem tudom, milyen öröm az, ami 
másnak a munkáját teszi tönkre?! Arra gondolok, hogy talán ne-
kem van valamiféle genetikai hibám, mert az öncélú rongálás 
mindig is nagyon dühített. Szerintem mindenkinek azt van joga 
elrontani, szétverni, ami a sajátja. A mások holmĳ át meg kelle-
ne próbálni békén hagyni. Csak lehet, hogy a vandálnak épp ez 
okoz örömet. Jó, próbálkozom a kővel dobásra kenyérrel felelni, 
csak azt nem tudom, mi a teendő, ha nem vagyok rá képes?!
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