
A parmezán keménysajt az észak-olaszországi Emilia-Romagna régióból szár-
mazik, amely már a 13. század óta változatlan recept alapján készül. A világ 
egyik legkeményebb sajtjaként számon tartott termékét részben lefölözött te-
héntejből készítik, amit az előállítási folyamat végén 35-45 cm átmérőjű, 18-25 
cm vastag, illetve 24-40 kilogramm tömegű koronggá formálják. A kb. 30–32%-
os zsírtartalmú (szárazanyagban) végtermék természetes kérgét végül letisztít-
ják és beolajozzák, majd hónapokig érlelik. A parmezán akár évig is eláll; szak-
értők szerint minél idősebb, annál erélyesebb, markánsabb az íze. A parmezán 
sajt 1996-ban az egyik első olyan termék volt az Európai Unión belül, amely meg-
kapta a földrajzi eredetvédelemre utaló márkajelzést. Ezt a sajtfélét eredetiga-
zolással csak pontosan megjelölt helyen, Parma, Reggio Emilia (1934-ben a két 
vidék Parmigiano-Reggiano néven egyesült), Modena meg Mantova tartomány-
ban a Pó folyó bal oldalán és Bolognában a Reno folyó bal oldalán készíthetik. 
Az sajt olasz neve a parmigiano, ami magyar fordításban pármait jelent; ez ar-
ra utal, hogy a manufakturális technológiát ebben a városban fejlesztették ki.
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A parmezán sajt eredete
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A Mátyás bizonytalan eredetű férfi -
név, egyesek szerint a héber gyökerű 
Mattatiásból alakult (jelentése: Isten 
ajándéka), más források viszont arra 
utalnak, hogy a manu (magyarul: jó) 
és a thesis (fordításban: elhelyezés) 
szavakból jött létre. Angol alakformá-
ja: Matthew, melynek ismert viselő-
je Matthew McConaughey amerikai 
színész, akit 2014-ben Aranyglóbusz 
és Oscar-díjjal jutalmaztak a Mielőtt 
meghaltam című életrajzi drámában 
nyújtott teljesítményéért; 2015-ben is-
mét Aranyglóbusz díjra jelölték A tör-
vény nevében című krimisorozat első 
évadában megformált főszerepéért.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

A mai nap főleg a csapatmunkának ked-
vez, ezért helyezze a hangsúlyt az együtt-
működésre, és igyekezzék békés hangu-
latot teremteni maga körül!

Számos megoldatlan feladatnak kell ma 
a végére járnia. Maradjon türelmes és 
megfontolt, készítsen ütemtervet, majd 
annak mentén próbáljon haladni!

Maradjon mindenben körültekintő, és 
vegye figyelembe a részleteket, mert azok 
most különösen fontosak! Cselekedjék 
ésszerűen és következetesen!

Tele van energiával, minden szempont-
ból erősnek érzi magát. Tűzzön ki merész 
célokat, és használjon ki minden Ön elé 
sodródó előnyös alkalmat!

Megterhelő feladatok várnak Önre. Le-
gyen nyitott a környezetében élőkkel 
szemben, szükség esetén adjon esélyt 
nekik, hogy segíthessenek Önnek!

Ma olyan fordulatokra készülhet, amik 
teljesen kibillentik az egyensúlyából. Ma-
radjon rugalmas, és próbáljon alkalmaz-
kodni a változó körülményekhez!

Szép sikereket érhet el, amennyiben ki-
bontakoztatja a kreativitását. Bátran fo-
lyamodhat újfajta megoldásokhoz, a sze-
rencse most Ön mellé szegődik!

Az elmúlt időszak kissé megviselte Önt, 
így lehetőleg ma kerülje az olyan helyze-
teket, ahol a véleményét kérhetik! Csak a 
háttérből tevékenykedjen!

Bonyolult pillanatokra készülhet, néhány 
váratlan körülmény megnehezíti a napját. 
Őrizze meg a nyugalmát, és próbálja kéz-
ben tartani az irányítást!

Hivatásában sok követelménynek kell 
megfelelnie. Mérsékelje a lendületét, gaz-
dálkodjék az erejével! Kizárólag a fontos 
feladatokra összpontosítson!

Új tapasztalatokkal gazdagodhat, hogy-
ha nem zárkózik el az Ön körül zajló ese-
ményektől. Legyen kezdeményező, és fi-
gyeljen oda mások igényeire is!

Kissé bizonytalanul viselkedik, a társai-
val pedig sehogy sem találja meg a közös 
hangot. Koncentráljon a megoldásokra, 
és kerülje a viszályhelyzetet!

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.

REX 2021  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 10°

Kolozsvár
5° / 10°

Marosvásárhely
5° / 12°

Nagyvárad
10° / 14°

Sepsiszentgyörgy
4° / 1 1°

Szatmárnémeti
6° / 1 1°

Temesvár
8° / 14°

Szolgáltatás2021. február 24.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. március 
7-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

február
24/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Elmegy a macska és az egér a vendég-
lőbe. Jön a pincér, hogy felvegye a ren-
delést.
– Én egy szelet epertortát, és egy kólát 
kérek – mondja az egér. A pincér felírja, 
majd a macskához fordul:
– És önnek mit hozhatok?
– Csak egy kis ... (Poén a rejtvényben.)

Ez állati...

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.

SUDOKU

6

3

7

3

7

9

5

4

3

8

6

2

7

8

9

8

1

9

6

3

5

1

5

2

3

3

1

2

4

8

Matematika: 
(f)el a kezekkel!

Jelentkezhetnek az Amerikai Egyesült Államok oregoni érdeklődő 
matekoktatói az equitablemath.org honlapon a tagállam okta-
tásügyi hatósága által ajánlott, forradalmi jellegű előadás-sorozat-
ra. Az ehhez tartozó, említett internetes felületen elérhető ötrészes, 
A Pathway to Equitable Math Instruction (Útvonal a méltányos ma-
tematikaoktatáshoz) című útmutató dokumentumcsomag nem ki-
sebb célt tűzött ki, mint a mindent átható fehér felsőbbrendűség, 
rasszizmus és az objektív értékelés kiirtását a matematikaoktatás-
ból. Az útmutató alapján „teljesen téves az az elképzelés, hogy a 
matematika tisztán objektív”, nem szabadna a(z afroamerikai, la-
tin-amerikai és többnyelvű) diákokat a helyes/helytelen válaszaik 
alapján értékelni, a paternalista pedagógus meg nehogy megnézze 
a nebuló füzetében a levezetést, hiszen ez befolyásolja a tanuló 
lelkivilágát. Szögezzük le: mindenkinek meg kell adni a lehetősé-
get minden tantárgy tanulásához. Nem kételkedem Oregon tanügyi 
vezetőinek jóhiszeműségében. Bizonyára birtokában vannak az 
amerikai felsőoktatási intézmények felvételi adatainak, és ott ma-
kacs tény, hogy az egzakt tudományok terén az ázsiai és az európai 
hátterű diákok többen vannak. Csakhogy beleköp a jó szándékba a 
politika. A modern inkvizíció harcosainak a különböző szavak, ese-
mények, irodalmi, képzőművészeti alkotások, fi lmek, nem tetsző 
(jobboldali) személyek stb. cenzúrája nem lesz elég. Tiltólistára ten-
ni például Huck Finn kalandjait, az Elfújta a szélt, a sakkot, Shakes-
peare-t, Trumpot – ráfoghatjuk arra, hogy X tetszik, Y nem. De mate-
matikai igazságokat nem objektív szemüvegen nézni abszurditás. 
Vajon nem érvényesek Eukleidész, Arkhimédész, Cardano, Newton, 
Leibniz, Euler, Lagrange, Gauss, Cauchy, Cantor, Bolyai János, Gödel 
(s még több tucatnyi halhatatlan) bizonyításai, mert pechükre mind 
europid férfi ak voltak? Naná, hogy kő szilárdak azok a levezetések! 
Fordítsuk meg a kérdést: hozzáad vagy levon Brahmagupta, Liu 
Huj, Bháskara, al-Hvárizmi, Hüpátia, Maria Gaetana Agnesi, Sophie 
Germain, Szófi a Kovalevszkája, Emmy Noether, Srínivásza Rámá-
nudzsan stb. eredményeihez, hogy indiai, kínai vagy perzsa, férfi  
vagy nő, keresztény, konfuciánus, muszlim vagy hindu volt az illető? 
A válasz: nulla, vagyis ez nem fontos. Orwell 1984 című regényében 
O’Brien, a duplagondol ördögi mestere addig kínozza Winstont, 
ameddig az nem ismeri: kettő meg kettő az öt. Az én meggyőződé-
sem: kettő meg kettő az négy. Ezt cáfolják meg az oregoni zsenik!
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