
A szusi a japán konyha egyik jellegzetes ételkészítménye, amelyet elő-
ször a középkorban készítették erjesztett halas rizsből, majd sóban tartó-
sítottak. Japánban az étel legrégebbi változata, a narezusi készítése még 
mindig hasonlít erre a folyamatra. A mai változatot, amit világszerte szu-
siként ismernek, Johei Hanaja találta fel Edóban a 19. század elején. Ez a 
mai gyorsételek egyik korai változata, melyet már nem erjesztett, hanem 
főtt, ecetes rizsből készítenek, és leggyakrabban hallal vagy más tengeri 
eredetű élelmiszerrel együtt tálalják. Ennek eredetileg edomae zusi volt a 
neve, mert az Edói-öböl (Tokiói-öböl) frissen fogott halait használták ben-
ne. A szusi a húszadik század végére vált világszerte közkedveltté. Ezen 
ételfajta elterjedtségéből adódóan létrejöttek olyan változatok is, melyek 
nyugati országokban ismertek, azonban Japánban ritkán vagy egyáltalán 
nem fordulnak elő. Az első, ami népszerűségre tett szert, az úgynevezett 
kaliforniai tekercs, azóta több egyéb változata is kialakult. A közhiede-
lemmel ellentétben az étel neve nem nyers halat, hanem savanyítottat jelent.

KALENDÁRIUM

A szusi története

Április 29., csütörtök
Az évből 119 nap telt el, hátravan 
még 246.

Névnap: Péter
Egyéb névnapok: Antónia, Hugó, 
Kata, Katalin, Katerina, Pető, Ró-
bert, Roberta, Robin, Tihamér

Katolikus naptár: Sziénai Szent 
Katalin, Péter
Református naptár: Péter
Unitárius naptár: Albertina
Evangélikus naptár: Péter
Zsidó naptár: Ijjár hónap 
17. napja

Az UNESCO javaslatára 1982 óta ápri-
lis 29-e a táncművészet világnapja.
A Péter a görög eredetű Petrosz férfi -
név latin Petrus alakjából származik, 
jelentése: kőszikla. Női párja: Petra. 
I. (Nagy) Péter (1672–1725) Oroszor-
szág egyik legnagyobb cárja volt, aki 
a 18. században igazi európai nagy-
hatalommá akarta fejleszteni orszá-
gát. Uralkodása idején hadifl ottát és 
kiváló tüzérséget teremtett, valamint 
megalapozta Oroszország számára az 
európai nagyhatalmi pozíciót a Bal-
tikum elfoglalásával. 1703-ban meg-
alapította Néva deltájában a későbbi 
Szentpétervár városát.

Uma Thurman
Az Oscar-díjra jelölt amerikai színésznő 
Bostonban jött világra 1970. április 
29-én. Anyja pszichoterapeuta, 
apja pedig tibeti buddhista 
szerzetes és egyetemi tanár. 
Tanulmányait szülőváro-
sában kezdte, majd ott-
hagyta a gimnáziumot, 
és New Yorkba költözött. 
Eleinte modellként dol-
gozott, majd főszereplő-
ként debütált a fi lmvász-
non 1987-ben az Esti csók 
című thrillerben, amelyben
vámpírnőt alakított. A Vesze-
delmes viszonyok (1988) című 
dráma után vált erotikus karak-
tereket megformáló színésznővé. A kö-
vetkező években több főszerep kísérte karrierjét, de 
igazán ismertté a Ponyvaregény (1994) című bűnügyi fi lm révén vált; a drogos Mia 
Wallace megformálásáért Aranyglóbusz, illetve Oscar-díjra is jelölték. A fontosabb 
produkciói közé sorolható még a Batman és Robin (1997), Bosszúállók (1998), Kill 

Bill (2003), Kill Bill 2 (2004), A szuper exnőm (2006), 
Anya a pácban (2009), Kasszasiker (2012), A nimfo-
mániás (2013), A ház, amit Jack épített (2018), vala-
mint a Pasifogó kísérletek (2002), utóbbiért Golden 
Globe-díjjal jutalmazták. Az Empire magazin a fi lm-
történelem 100 legszexisebb sztárja közé sorolta őt.  
1990-től 1992-ig Gary Oldman felesége volt, 1998 és 
2004 közt pedig Ethan Hawke hitvese, utóbbitól két 
gyermeke született. 2007 óta Arpad Busson pénzügyi 
szakértő élettársa, akitől 2012-ben lánya született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ha pozitívan áll hozzá a dolgokhoz, új tá-
mogatókat szerezhet magának. A haté-
konyság érdekében hallgassa meg a kör-
nyezetében élők nézeteit is!

Nehéz választás elé kerül. A döntés kény-
szere nyomasztóan nehezedik Önre. Ha-
gyatkozzék bátran az ösztöneire, máskor 
is bevált ez a módszer!

Rengeteg kötelezettség várja Önt. Készít-
sen ütemtervet, és még akkor is tartsa 
magát a terveihez, ha zavaró tényezők 
próbálják eltéríteni az útjáról!

Ne hagyja, hogy érzelmileg befolyásolják, 
mert könnyen megromolhatnak a szemé-
lyes vagy az üzleti kapcsolatai! Ne bízzon 
semmit sem a véletlenre!

A szerencse ezúttal Ön mellé szegődik, 
azonban ez nem mentesíti a fontos dön-
tések alól. Őrizze meg a magabiztossá-
gát, és fontolja meg a lépéseit!

Uralkodó bolygója ma arra ösztönzi Önt, 
hogy olyan feladatokba kezdjen, amihez 
korábban nem érzett késztetést. Legyen 
mindenben mértékletes!

Használja ki azokat a szituációkat, ame-
lyek csupán rövid ideig érvényesek! Dön-
téseit lehetőleg mindig a pillanatnyi kö-
rülmények alapján hozza meg!

Kiválóan szót ért a környezetében élők-
kel, képes könnyen ráhangolódni a csa-
patmunkára. Az észrevételeit mindig ta-
pintatosan fogalmazza meg!

Tisztázza azon problémákat, amelyek 
felemésztik az energiáit, és ami miatt 
képtelen továbblépni! Nyíltan és őszin-
tén tudassa érveit az érintettekkel!

A munkahelyén szokatlan nehézségekbe 
ütközik. Amennyiben képes lesz racioná-
lisan felmérni a probléma mibenlétét, 
hamar rátalál a megoldásra.

Belekezdhet új tervébe, viszont legyen 
elővigyázatos! Ha úgy érzi, az Önre váró 
események messze sodorják a céljaitól, 
változtasson az álláspontján!

Hajlamos a könnyelműségre, így kissé 
eltávolodik a céljaitól. Változtasson a 
hozzáállásán, ne engedje, hogy semmi-
be vesszen a befektetett munkája!

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.

OLIGARCHA  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
10° / 15°

Kolozsvár
13° / 18°

Marosvásárhely
13° / 19°

Nagyvárad
15° / 18°

Sepsiszentgyörgy
12° / 18°

Szatmárnémeti
14° / 16°

Temesvár
17° / 20°

 » A Ponyvaregény
(1994) című krimi-
ben nyújtott rendkí-
vüli teljesítményé-
ért Aranyglóbusz, 
valamint Oscar-díj-
ra jelölték.

Szolgáltatás2021. április 29.
csütörtök10

Pistikét kérdi az apja:
– Fiam, melyik a kedvenc tantárgyad?
– A kvantumfi zika.
– De ti nem is tanultok kvantumfi zikát!
– Hát éppen ezért!

A iskolások a tejről írnak felmérőt. Min-
den gyerek legalább egyoldalas dolgoza-
tot ad be, Pistike viszont csak két sort ír. 
– Miért írtál csak ennyit? – kérdi a tanár.
– Nos, én a sűrített tejről írtam.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. május 
9-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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A röntgenorvos azt mondja a betegnek:

– Uram, az ön gyomrában egy vekkeró-

ra van!

– Tudom, doktor úr!

– És ez nem okoz fájdalmat Önnek?

– Többnyire nem, amikor ... (Poén a 
rejtvényben.)

Nem fáj?

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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