
A paradicsomból készült ketchup korai formája már 350 évvel ezelőtt sze-
repelt kínai írásokban, Európában azonban csupán 1690 óta ismert. Ezt a 
fűszeres mártást a kínaiak különféle halfélékből, valamint puhatestűek-
ből készítették. Európába angol és holland kereskedők közvetítésével ju-
tott. Az úgynevezett catchup legelső ismert nyugati receptje Eliza Smith 
Az igazi háziasszony (1727) című művében jelent meg. A recept az eredeti 
ázsiai mintákat tükrözi. Összetevői között a paradicsom mellett szardella, 
hagyma, ecet, fehérbor, édes fűszerek (szegfűszeg, szerecsendió, gyöm-
bér), bors és citromhéj is szerepel. Manapság a világszerte igen elterjedt 
mártást számtalan változatban gyártják, amelyek az eredeti recepthez ké-
pest olykor egyéb alkotórészeket is tartalmaznak. Felmérések szerint ez a 
szószféle az amerikai, illetve európai háztartások nyolcvan százalékában 
megtalálható. A ketchup elnevezés a halszósz kínai nevéből (kôe-chiap) 
származik, és maláj közvetítéssel került az angol nyelvbe. Mai modern 
maláj és indonéz változatában a kôe-chiap a szójaszósz egy fajtáját jelöli.
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A ketchup története
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Az évből 168 nap telt el, hátravan 
még 198.
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A Jusztin latin eredetű férfi név, jelen-
tése: igazságos. Női párja: Jusztina. 
Justin Timberlake népszerű ame-
rikai énekes, zeneszerző, producer 
és színész, aki a Star Search című te-
hetségkutatóban bukkant fel először 
zenészként 1991-ben. 1995 és 2002 
közt a nagy sikerű ’N Sync együttes 
frontembere volt. Később színészként 
tevékenykedett, több mint 20 fi lmben 
szerepelt. Eddigi zenei karrierje hat 
Grammy-díjat, négy Emmy-díjat, illet-
ve egy Oscar-díj-jelölést (a Can’t Stop 
the Feeling című betétdalért) hozott 
számára. 2012 óta Jessica Biel színész-
nő férje, akitől 2015-ben fi a született.

Justin Bieber
A Grammy-díjas kanadai énekes az 
Ontario tartománybeli London-
ban született 1994. március 
1-jén. Az édesanyja, Pattie 
Mallette egyedülálló szü-
lőként nevelte őt Srat-
fordban, itt végezte a 
tanulmányait is. Már 
gyerekkorában önál-
lóan megtanult zon-
gorázni és gitározni. 
A tehetségét Scooter 
Braun fedezte fel 2008-
ban a YouTube videó-
megosztó honlapon. Nem 
sokkal ezután lemezszerző-
dést kötött az Is land Records 
kiadóval, és 2009-ben megjelent 
debütáló, One Time című  kislemeze, 
amely számos országban a slágerlisták élére került. A dalt a My World debütáló EP 
(középlemez) követte. Ő lett az első előadó, akinek a bemutatkozó albumáról hét 
dala is felkerült a Billboard Hot 100-as toplistájára. A következő években további 
nagylemezei születtek: My World 2.0 (2010, melyért két Grammy-jelölést kapott), 
Under The Mistletoe (2011), Believe (2012), Believe Acoustic (2013), Journals (2013), 

Purpose (2015, mely albumot négy Grammyre je-
lölték) és Changes (2020). 2016-ban Grammy-díjjal 
jutalmazták a Where Are U Now című dalért (leg-
jobb táncfelvétel kategóriában). 2017-ben közremű-
ködött a nagy sikerű Despacito remixében, melyért 
újabb három Grammy-jelölést kapott. Zenei pályá-
ja mellett színészként is felbukkant a Diáklányok 
(2010), Sötét zsaruk 3 (2012), Rossz kisfi ú (2014) és 
Zoolander 2 (2016) című produkciókban. 2018-ban 
feleségül vette Hailey Baldwin modellt.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Az elmúlt időszakban nagy előnyre tett 
szert, ezért ma csak rutinfeladatok vár-
ják Önt. Használja ki ezt a helyzetet, és 
koncentráljon a magánügyeire!

Egyedül kell szembenéznie a problémák-
kal, támogatásra ne számítson. Bármibe 
is kezd, maradjon óvatos, és kerülje az 
ösztönös cselekedeteket!

Amennyiben sorsdöntő lépés előtt áll, 
hallgasson a megérzésére, ugyanis ma 
ezek megmutatják Önnek a helyes utat! 
Ne hagyja magát befolyásolni!

Kiváló ötletekkel áll elő, azonban még-
sem érzi magában az energiát, hogy a 
tettek mezejére lépjen. Legyen spontán, 
fogadja el a felkínált támogatást!

Lendületesen áll neki a munkájának, és 
szinte minden körülmény adott a siker 
felé. Csakis Önön múlik, miként használ-
ja ki az adódó lehetőségeket.

Nehezen indul a napja, de amint átlen-
dül a holtpontokon, felgyorsulnak az 
események, illetve új perspektívák nyíl-
nak meg Ön előtt. Legyen kitartó!

Haladjon céltudatosan, ne hagyja, hogy 
eltérítsék az útjáról! Tervezze meg a nap-
ját lépésről lépésre, de azért a személyes 
dolgait se hanyagolja el!

Könnyen alkalmazkodik a környezeté-
hez, és az új kihívások sem rettentik el. 
Tevékenysége során cselekedjék észsze-
rűen, találja meg a középutat!

Hajlamos meggondolatlanul cselekedni. 
A felelőtlen lépései ez alkalommal köny-
nyen romba dönthetik az elmúlt időszak-
ban megszerzett jó helyzetét.

Váratlan problémákkal kell szembesül-
nie, ráadásul több kérdésben is Öntől 
várják a megoldást. Ha lehet, ne tervez-
zen be túl sok elintéznivalót mára!

Ezúttal bevállalhat olyan feladatokat, 
amelyek korábban kissé meghaladták a 
lehetőségeit. A mai napon szinte minden 
körülmény Önnek fog kedvezni.

Bonyolult napra készülhet, ezért nagy 
szüksége lesz segítségére. Fogadja el a 
tanácsokat, majd próbálja meg észsze-
rűen hasznosítani a hallottakat!

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.

SIKERES KAMPÁNY  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
17° / 21°

Kolozsvár
19° / 22°

Marosvásárhely
18° / 21°

Nagyvárad
19° / 22°

Sepsiszentgyörgy
19° / 22°

Szatmárnémeti
21° / 25°

Temesvár
20° / 22°

 » 2016 február-
jában Grammy-díj-
jal jutalmazták a 
Where Are U Now 
című dalért (a leg-
jobb táncfelvétel 
kategóriában).
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A 2020. június 2–4. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: jú-
nius 2., kedd: …kikapcsolták a körhintát; június 3., szerda: Három jólla-
kott farkas; június 4., csütörtök: …csengettyű korában.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. június 
28-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

június
16/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két ejtőernyős kiugrik a gépből. Öt perc 

zuhanás után megszólal az egyik:

– Te nem csodálatos? Itt zuhanunk. Gyö-

nyörködünk a tájban. Nézd, azok az em-

berek ott hangyának látszanak!

Mire a másik:

– ... (Poén a rejtvényben.)

Levegőben

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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