
A tortilla a spanyol nyelvterületek tradicionális étele, amely korábban az az-
ték civilizáció fontos alapétele volt évezredeken át. Az eredeti tortilla (más né-
ven: tlaxcalli) egy vastag lepény volt, amit mészvízbe áztatott, szárított, majd 
őrölt kukoricaszemekből készítettek (Mexikóban ez máig közkedvelt). Manap-
ság a hagyományos tortillát kukoricalisztből gyúrják (gombócokat formálnak 
belőlük, laposra nyomják), aztán forró, sütőlapon mindkét oldalon átsütik; a 
végtermék rendszerint körülbelül 12–20 cm átmérőjű, aránylag vastag és kis-
sé törékeny. Mára a tortilla a latin-amerikai konyha egyik legfontosabb alap-
anyaga, továbbá világszerte modern verziókhoz is alkalmazzák, melyek nép-
szerűvé váltak, ilyen például a taco, burrito, tostada, baleada, taquito, tortilla 
chips és a nachos. Dél-Amerikában, Kubában és Spanyolországban a tortil-
la nem tésztalepény, hanem réteges omlett, amely általában krumplival és 
hagymával készül, Mexikóban és Közép-Amerikában pedig egy palacsinta-
szerű lepényt jelent, amely rengeteg étel alapanyaga. A tortilla elnevezést a 
spanyol gyarmatosítók adták valamikor a 17. században, ami tortácskát jelent.

KALENDÁRIUM

A tortilla története

November 4., szerda
Az évből 309 nap telt el, hátravan 
még 57.

Névnap: Károly
Egyéb névnapok: Berill, Karla, 
Karola, Karolina, László, Linetta, 
Mózes, Sarlott, Sarolta, Vitális

Katolikus naptár: Borromeo Szent 
Károly, Karola
Református naptár: Károly
Unitárius naptár: Károly, Karola
Evangélikus naptár: Károly
Zsidó naptár: Hesván hónap 
17. napja

A Károly régi magyar férfi név, mely 
a török gyökerű karvaly madárnévből 
származik. Apor Károly (1815–1885) 
királyi kamarás és jogász volt, aki 
iskoláit Nagybányán kezdte, jogi ta-
nulmányait pedig Pozsonyban és 
Bécsben végezte. 1842-ben tagja volt 
az erdélyi országgyűlésnek. Az 1848–
1849-es szabadságharcban nemzetőr-
ként vett részt. Egyike volt Erdély 
legkitűnőbb gazdáinak, különösen a 
gyümölcs- és bortermelés terén; 1868-
as évjáratú rajnai rizling bora érmet 
nyert az 1873. évi bécsi világkiállítá-
son. Emellett a kor egyik első amatőr 
fényképésze volt.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Amennyiben túlvállalja magát, megfe-
ledkezhet az ígéreteiről. Jobban teszi, ha 
visszavesz a tempóból, és egyelőre sem-
mit sem tervez hosszú távra.

Előnyösen alakulnak a hivatalbeli ügyei, 
emellett egy kedvező ajánlatot is kap. Le-
gyen elővigyázatos, és az apró részletek-
re is terjedjen ki a figyelme!

Diktáljon mérsékelt tempót magának, ne 
siessen el semmit! Használja ki a rendel-
kezésére álló időt, és ellenőrizze le több-
ször a munkafolyamatokat!

Ma fontos események veszik kezdetüket, 
amelyek meghatározók lesznek a jövőjé-
re. Ha lendületben tartja a dolgokat, rövi-
desen sikerek várnak Önre.

Számos negatív hatás gátolja a tevékeny-
ségét. Csakis úgy javíthat ezen a helyze-
ten, ha megfogadja mások tanácsait, és 
mindent alaposan átgondol.

Magánügyei rossz hatást gyakorolnak a 
tevékenységére. Hogyha teheti, keressen 
új kihívásokat, így hamarabb visszanyer-
heti az önbizalmát!

Kissé szétszórtan viselkedik, így képte-
len megtalálni a helyes válaszokat. Küzd-
je le a bizalmatlanságát, illetve fogadja el 
a munkatársai javaslatait!

Helyezze előtérbe az erényeit, ne hagyja, 
hogy a gyenge énje domináljon! Kerülje a 
vitákat, és keresse a pozitív beállítottsá-
gú egyének társaságát!

Úgy érzi, időnként félrecsúsznak a szá-
mításai. Maradjon határozott, és ne ké-
telkedjék az adottságaiban! Hamarosan 
egyenesbe kerülnek a dolgai.

Nagy lelkesedéssel végzi a feladatait, ám 
ez a buzgóság ártalmas lehet a környe-
zetére. Figyeljen a társai érdekeire is, ha 
nem akar viszályba kerülni!

Olyan embereket avasson bizalmába, 
akik erre érdemesek! Szüksége lesz taná-
csokra, mert olyan tervet fogalmaz meg, 
mely meghatározza a jövőjét.

Szellemileg friss, így mindenre tud kon-
centrálni, és képes kizárni a zavaró té-
nyezőket. Használja ki a helyzetet, járjon 
a végére a kényes ügyeknek!

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.

KÖZELJÖVŐ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
4° / 10°

Kolozsvár
10° / 14°

Marosvásárhely
9° / 14°

Nagyvárad
12° / 16°

Sepsiszentgyörgy
4° / 12°

Szatmárnémeti
12° / 14°

Temesvár
12° / 15°

Szolgáltatás2020. november 4.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. novem-
ber 15-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Név:Tel.:

Cím:

Az édesanya korholja a kisfiát:
– Hogy lehet az, hogy én bármit mondok 
neked, az az egyik füleden be, a mási-
kon ki?
– Hát tehetek én róla, ...? (Poén a rejt-
vényben.)

Anya és fia

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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Iskola + politika = ??

Szépen vagyunk, ha már egy egyszerű összeadást is megkérdő-
jelezünk! De ilyen a világ, és miközben elég gyors léptekkel vál-
tozott, senki nem kérdezte a mindennapok embereit, akarjuk-e 
vagy sem a változást. Ne is morgolódjunk, próbáljuk inkább 
kiszámítani a címben szereplő feladatot, vagyis mi történik, ha 
egymás mellé kényszerül az iskola és a politika. Igaz, valamelyik 
megújult nevű régebbi párt önjelölt tagjától mostanában megint 
többször is hallani, hogy egyszer és mindenkorra ki kell zárni az 
iskolák közeléből a politikát. Előzetes kampányban nagyon jól 
hangzik, de elhinni csupán azok hiszik el, akiknek nincs az ég-
világon semmi közük az iskolához, nem tudják, hogy a vezető-
séget pártalapon engedik a formális versenyvizsgák közelébe, a 
tanügyi főhatalomnak, a tanfelügyelőségeknek a funkcionáriu-
sait pedig még szigorúbb pártfeltételek rostáján szűrik át. És azt 
sem lehet nyomon követni, egy-egy szaktanár a saját óráján mi 
módon csempész be pártpropagandára utaló megjegyzéseket 
az integrálszámításba, magasugrásba, az Antarktisz földrajzába 
vagy a levelibéka brekegésének leírásába. Teszi ezt azért, mert 
feladatának érzi hűségét kifejezni az iránt a párt iránt, amelynek 
akkor pillanatnyilag a tagja. De visszatérve a címbeli összeadás-
hoz: anyanyelvünk egyik sajátosságának köszönhetően össze-
tett szóvá olvaszthatjuk, és iskolapolitikaként emlegetjük. Ami 
viszont már a kormányszintű régiókhoz tartozik. Ám egyelőre az 
online parancson kívül más iskolapolitikát nem tapasztalunk, ta-
nár és diák csinálja úgy, ahogy tudja, s ha bármi kellemetlenség 
következne be emiatt, bárki előkaphatja a kéznél lévő bűnbakot, 
a vírust. És ugyanehhez a területhez sorolnám a tavasszal beígért 
táblagépeket is, amelyek még mindig csendesen nyugszanak a 
szakboltok raktárainak polcain, mert hol nincs elég pénz, hol nem 
készült el a pontos kimutatás, nem döntöttek a legmegfelelőbb 
szállítóeszközökről, csak a kormányszervek jó szándéka nem 
hiányzik, de hát ilyen ez a fránya világ, önmagában a legjobb 
szándék sem képes működni. Azaz mindezek után sem tudnánk 
egyértelműen behelyettesíteni az összeadás eredményeként 
álló kérdőjeleket, ha nem gondolkodnánk logikusan. De úgy 
gondolkodunk, és máris beírható az egyszavas válasz: szavazó-
fülke. Merthogy választáskor az iskolák teszik a legnagyobb szol-
gálatot a politikának, átengedve néhány termüket a voksolóknak.
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