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Várunk minden olyan lencsevégre kapott 
fo tót, amely véle ményük sze rint el tér a 
megszokott lát ványtól, hír   érté kű vagy sa
játos szemszögből láttat ja a világot. Névvel 
ellá  tott fény  ké  pe iket és a javasolt kép alá
írást a benedek.eniko@har  gitanepe.ro 
email cím re vagy szer kesz tőségünk pos
tai cí  mére (530190 Csíkszereda, Szent  lélek 
utca 45. szám) várjuk. 

*
A fotót Bartalis Előd olvasónk készítette.
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skandi  KészÍtette: beNedeK eNiKő

A brit királyi esküvő fellendítette 
a zafír iránti keresletet

Erősen nőtt a Srí Lanka-i kék zafír irán-
ti kereslet Vilmos brit herceg és Kate 
Middleton esküvője óta.

A menyasszony – korábban Diana 
hercegnő által viselt – gyűrűjének 
köve helyi kereskedők szerint az 
ázsiai szigetországból szárma-
zik. Talán ez is közrejátszott 
abban, hogy az év első felé-
ben a Srí Lanka-i drágakő-
export 35 százalékkal haladta 
meg az előző év azonos idő-
szakában mért kivitelt, összesen 
48 millió dollár értékben került 
el a szigetről drágakő – írta internetes 
oldalán a BBC brit közszolgálati adó (www.
bbc.co.uk).

Egy átlagos zafír 17 ezer dollárt kóstál 
grammonként, mivel a drágakövet igen nehéz 
bányászni. Srí Lankáról elsősorban rubint és 

a macskaszemként is ismert ceyloni 
zafírt exportálnak. Utóbbiból a 

kék színű a legkedveltebb, de 
a sárga és a rózsaszín is nép-
szerű.

Az ázsiai szigetország 
drágakő- és ékszertársasága 
szerint kétség sem fér ahhoz, 

hogy Kate Middleton gyűrű-
jének köve Srí Lankáról került 

el több mint három évszázada. A 
brit királyi család ékszerésze a Garrard 

azonban az év elején nem akart tájékoztatással 
szolgálni arról, honnan származik a kő.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Nem tudom, ki, hogyan tanulta a 
zöldborsófőzelék elkészítését, de úgy kb. 
negyven évvel ezelőtt édesanyámtól vala-
hogy így tanultam: amíg a borsó puhára 
fő, két kanál lisztből készítünk egy világos 
rántást, felöntjük fele tej, fele víz keverék-
kel, hozzáöntjük a borsóhoz, megkóstol-
juk, ízlés szerint sózzuk, és ha sűrűnek ta-
lálnánk, még kevés vizet öntünk hozzá. S 
ennyi. Tükörtojással máris tálalható gyors 
ebéd. Ehhez képest mit sugallnak ma a 
reklámokban?! Hát semmi szín alatt nem 
azt: ha nem tudsz zöldborsófőzeléket készí-
teni, menj és kérdezd meg édesanyádat vagy 
egy tapasztalt háziasszonyt. Itt egyszerűen 
a nyafogó fiatalasszonynak – akinek sehogy 
sem jön össze a nagymama konyhájából is-
mert állagú főzelék – egy „Ízvarázs” nevű 

mutatós tasakba csomagolt kétkanálnyi 
fehér port ajánlanak, amit csupán hozzá 
kell kavarni a fövő borsóhoz, és máris kész 
a főzelék. Szenzációs! Viszont azt is édes-
anyámtól tudom, hogy sűrítéskor azért 
kell rántást vagy habarást készíteni, mert 
ha a lisztet csak úgy „zutty bele”-módra 
adnák az ételhez, gusztustalan csirizes 
valamivé válna, amit senki nem fogyasz-
tana szívesen. Tehát, ahhoz, hogy a ta-
sakban lévő „csodapor” azonnal oldódjék, 
valamit még hozzá kellett kavarniuk a 
gyártóknak. Ott is van a tasakon az ért-
hetetlen nevű adalék, aminek fogyasztását 
senkinek nem ajánlom. Pontosabban csak 
azoknak javaslom, akik ahelyett, hogy a 
tapasztaltabbaktól tanulnának, inkább 
választják a drága átverést.

Okoskonyha idiótáknak!
               villanás n Jánossy Alíz

Ma a térség nagyobb részén többnyire derült, szá-
raz idő várható. Meleg-, majd nyugat felől hidegfronti 
hatás várható. Fejfájás, rossz közérzet jelentkezhet.
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