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A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 
1-től 9-ig minden egyes szám, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.

SUDOKU

Rendkívül feszült, és képtelen 
szabadulni a negatív gondolataitól. 
Terelje a figyelmét olyan teendőkre, 
amelyeket nem igényelnek nagy 
odafigyelést!

Ikrek 

Hajlamos meggondolatlanul, 
illetve feszülten reagálni 
a környezetéből érő hatásokra. 
Jobban teszi, ha most nem kezd 
kihívásokat jelentő munkákba.

Mérleg 

Szorgalmának köszönhetően 
minden kötelezettségét maximáli-
san tudja teljesíteni. A sok munka 
mellett igyekezzék időt szánni 
a magánéletére is!

Rák 

Tervei ezúttal nem úgy bontakoznak 
ki, ahogyan azt ön elképzelte. 
Bízzon önmagában, és fogadja el 
a környezetében élők által felkínált 
segítséget!

Bak 

Remekül viseli a megpróbáltatáso-
kat. Kommunikációs képességével 
szinte mindent elér, optimizmusa 
pedig átsegíti a hivatali kellemet-
lenségeken.

Bika 

Döntései során ma elsősorban 
a tényeket részesítse előnyben! 
Csak így lesz képes olyan tanácso-
kat adni, amely mindenki számára 
elfogadható.

Skorpió 

Zűrös napra készülhet, számos aka-
dállyal kell megküzdenie. Csupán 
annyi feladatot tervezzen be mára, 
amelyet kényelmes tempóban 
be tud fejezni.

Oroszlán 

Megpróbálják kizökkenteni 
az egyensúlyából, de szerencsére 
nem veszíti el az önuralmát. 
Hogyha higgadt marad, minden 
akadályt képes legyőzni.

Vízöntő 

Úgy érzi, senki sem veszi figyelem-
be a nézeteit, ahogyan az igényeit 
sem. Maradjon kitartó, és ne en-
gedjen a nyomásnak, ami most 
önre nehezedik!

Nyilas 

Bátran előterjesztheti terveit, 
de mielőtt a tettek mezejére lépne, 
alaposan gondolja át az elgondo-
lásait, és kérje ki a tapasztaltabb 
társai véleményét!

Szűz 

Hivatásában ma ne fogadjon el 
mindent feltételek nélkül, inkább 
nézzen az információk mögé! 
A magánéletében néhány váratlan 
helyzet vár önre!

Halak 

Fordítsa figyelmét bátran olyan 
kihívások felé, amelyeket eddig 
igyekezett távolról elkerülni. 
De mindeközben ne veszítse 
szeme elől a célkitűzéseit!

Kos 

Horoszkóp
Bécsben 62 éves korában 
meghalt II. Mátyás magyar ki-
rály (I. Mátyás néven német-
római császár és cseh király).

Meghalt Tótfalusi Kis Mik-
lós nyomdász, aki 1685-ben 
Hol lan diá ban újranyomtat-
ta a Károli Bibliát.

Meghalt Sir Isaac Newton, 
angol fizikus matematikus 
és csillagász, a gravitáció 
és a tömegvonzás felisme-
rője.

Megszületett II. Napóleon, 
a „Sasfiók”, francia császár, 
római király, reichstadti 
herceg.

Visszatért Napóleon Elba 
szigetéről Párizsba, és 
megkezdte 100 napos ural-
kodását.

Megszületett Henrik Ibsen, 
világhírű norvég drámaíró.

Megszületett Isabel Burton 
angol utazó, szerző, aki a 
férjével, Sir Richard Frances 
Burtonnel tett utazásiról írt.

Megszületett Gestetner 
Dávid magyar származású 
feltaláló, a stencilgép meg-
alkotója.

Elhunyt Ivan Ivanovics 
Siskin orosz festő 
(Fenyőerdő).

Megszületett Beniamino 
Gigli olasz operaénekes, aki-
ről azt tartják, hogy minden 
idők legnagyobb tenorja.

Meghalt Kossuth Lajos, 
szabadságharcos, államfő.

Albert Einstein közreadta 
általános relativitáselmé-
letét.

Megszületett Vavyan Fable 
(Molnár Éva) írónő.

Visszanyerte Franciaor-
szágtól függetlenségét 
Tunézia.

Japán partjainál egy sport-
búvár tenger alatti pirami-
sokat fedezett fel.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Túrópuding 
áfonyaöntettel

Hozzávalók: 25 dkg tehéntúró, 
2 dl habtejszín, 1 tasak zselatinpor, 
ízlés szerint méz, 1 teáskanál vanília 
kivonat, az öntethez: 15 dkg áfonya, 
3-4 evőkanál sűrített tej.

Elkészítés: a zselatint öt percre kevés 
vízbe beáztatjuk, majd gőz fölött fel-
olvasztjuk. Hűlni hagyjuk. Amíg hűl a 
zselatin, egy tálban a túrót összetör-
jük, kézi habverővel hozzákavarjuk a 
tejszínt, ízesítjük mézzel és vaníliá-
val. Amikor a zselatin egy picikét hűlt 
óvatosan hozzákeverjük a túróhabhoz, 
majd vízzel kiöblített tálakba adagoljuk 
és hűtőbe rakjuk legalább 3 órára. Az 
öntethez az áfonyát a sűrített tejjel 
együtt pépesítjük, és tálalásig hűtőben 
tartjuk. Tálaláskor a pudingot kiborít-
juk és áfonyaöntettel kínáljuk.

RECEPT Ottisfoz.szhblog.ro

Meghalt Chuck Berry
 90 éves volt a rock’n’roll atyja

90 éves korában elhunyt Charles Edward Anderson Berry Sr., ismertebb 

nevén Chuck Berry amerikai gitáros, énekes, a rock’n’roll történetének 

egyik legfontosabb alakja. „Ha a rock’n’rollt bárhogy máshogy kellene hív-

ni, akkor Chuck Berrynek kellene elnevezni” – mondta róla John Lennon, 

a Beatles együttes tagja.

Az 1926. október 8-án szü-
letett Berry zűrös tiné-
dzserkora után kezdett 

el komolyabban foglalkozni a 
zenével, főként gitározással. 
Eleinte csak mellékszerep ju-
tott neki mások együtteseiben, 
de az 1950-es évek közepén 
már saját nevén adott ki le-
mezeket. Az 1955-ben megje-
lent Maybellene című dal már 
nagy sikert hozott, ezt követő-
en jött az első saját szerzésű 

slágere, a Roll Over Beetho-
ven, majd a műfaj többi klasz-
szikus alapműve, a Johnny B. 
Goode, a Sweet Little Sixteen, 
a Rock and Roll Music és ren-
geteg más sláger.

1984-ben Grammy-élet-
műdíjat kapott, és az elsők közt 
iktatták be a Rock and Roll Hí-
rességek Csarnokába is 1986-
ban. Az utána következő nagy 
nevek mind tőle tanultak, az ő 
zenéjét fejlesztették tovább. Jel-

legzetes színpadi kacsajárása 
(duck walking) védjegyévé vált, 
de többen utánozzák, példá-
ul Angus Young, az AC/DC, és 
Keith Richards, a The Rolling 
Stones gitárosa is. Chuck Berry 
2014-ig hetente legalább egy-
szer fellépett St. Louisban, és 
idén, 35 év után először új al-
bumot jelentetett meg, Chuck 
címmel.

KRÓNIKA

Chuck Berry 2014-ig hetente legalább egyszer fellépett, idén pedig új albumot jelentetett meg




