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A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hi-
ányzó 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.

Hozzávalók: 80 dkg bur-
gonya, 20 dkg füstölt pré-
selt sonka, 1 piros papri-
ka, 15 dkg sajt, 4 tojás, 3 
dl főzőtejszín (20%), só, 
bors ízlés szerint, szere-
csendió ízlés szerint, 4 dkg 
vaj, petrezselyemzöld és 
oregánó.

Elkészítése: Egy tálban felverjük a tojásokat, hozzá-
keverjük a tejszínt, sózzuk, borsozzuk, és szerecsen-
dióval ízesítjük. A burgonyát meghámozzuk és na-
gyon vékony karikára vágjuk. A paprikát és a sonkát 
kisebb kockára vágjuk. A sajtot nagy lyukú reszelőn le-
reszeljük. Ezután az összes hozzávalót a zöldfűszerek-
kel együtt beleforgatjuk a tejszínes-tojásos masszába. 
Egy tepsit vagy tűzálló formát kivajazunk, majd bele-
öntjük a burgonyás-sonkás-zöldséges keveréket és 
lefödjük. 180 fokra előmelegített sütőbe tesszük, és 
kb 1,5 óra alatt megsütjük, a sütőből kivéve egy kicsit 
hűlni hagyjuk, majd kockára vágva salátával tálaljuk.

Csőben sült krumpli

Bécsben 62 éves korában 
meghalt II. Mátyás magyar 
király (I. Mátyás néven né-
met-római császár és cseh 
király).

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

Meghalt Sir Isaac Newton 
angol fizikus, matematikus 
és csillagász, a gravitáció és 
a tömegvonzás felismerője.

Megszületett II. Napóleon, 
a „Sasfiók”, francia császár, 
római király, reichstadti her-
ceg.

Visszatért Napóleon Elba 
szigetéről Párizsba, és meg-
kezdte 100 napos uralko-
dását.

Megszületett Henrik Ibsen, 
világhírű norvég drámaíró.

Megszületett Gestetner Dá-
vid magyar származású fel-
találó, a stencilgép megal-
kotója.

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

Meghalt Kossuth Lajos 
szabadságharcos, államfő.

Megszületett Dudich Endre 
zoológus, barlangbiológus.

Albert Einstein közreadta ál-
talános relativitáselméletét.

Lemondott a Berinkey-
kormány, mivel a Vix-
jegyzékben foglalt követelé-
seket nem állt módjában tel-
jesíteni.

Megszületett Avar István 
Kossuth és kétszeres Jászai 
Mari-díjas színész, a Nemzet 
Színésze, politikus.

Elkészült az első ná-
ci koncentrációs tábor 
Dachauban.

Megszületett Csányi Sán-
dor közgazdász, bankár, üz-
letember.

Forrás: ezenanapon.hu

  16
19

-ben                170
2

-ben         1727
-ben         18

11-ben          18
15

-ben        18
28

-ban    18
5

4
-ben         18

9
0

-ben       18
9

4
-ben   18

9
5

-ben    19
16

-ban    19
19

-ben               19
31

-ben         19
33

-ban    19
53

-ban   

Ezen a napon

Recept Sudoku

Köszöntő
Köszöntjük Klaudia nevű olvasó-
inkat, valamint mindazokat, akik 
ezen a napon ünneplik születés-
napjukat.

Klaudia: a latin eredetű Klaudiusz 
női párja, vélhetően a claudus szó-
ból ered, melynek jelentése: béna, 
sánta. 

Kénytelen lesz kockázatot vállalni egy 
üzleti tárgyalás során, de megéri vál-
lalni a veszélyt, mert nyereséges lesz 
a most aláírt szerződés.

Utazás közben váratlan helyzetek 
adódhatnak, de Ön most is képes 
azonnal ösztönösen, helyesen reagál-
ni és ez pozitív irányba fordítja a tör-
ténéseket!

Mérleg 

Nehéz úgy boldogulni a kereskede-
lemmel kapcsolatos szakmákban, ha 
valaki nem szereti manipulálni az em-
bereket. Gondolja át, Önnek való-e a 
hivatása!

Rák 

Igyekezett saját érdekeinek megfe-
lelően alakítani a dolgokat, de min-
den másképp sült el. Meglátja majd, 
hogy az új helyzetben sokkal több 
örömét leli.

Bak 

Ha csak teheti, kerülje el még az ap-
róbb veszekedéseket is, mert part-
nere félreértené és támadásnak élné 
meg, ha ellenkezne vele.

Bika 

A nehéz ételek önmagukban is meg-
terhelik a szervezetet, ezért ha sok 
stressz éri, annyival segítheti rege-
nerálódását, hogy odafigyel az ét-
rendjére.

Skorpió 

Már megint többet költ, mint ameny-
nyit lehetne, vagy legalábbis, ameny-
nyit papír szerint megengedhetne 
magának. Mintha tudná, hogy váratla-
nul pénzhez fog jutni!

Oroszlán 

Nehezére esik most felelősséget vál-
lalni a mindennapi élet kötelezettsé-
geiért. Még az apróbb feladatokat is 
tehernek érzi.

Vízöntő 

Még most a munkahét utolsó napján 
is tele van energiával, úgy érzi, hegye-
ket tudna megmozgatni, amit min-
denki más döbbenten figyel.

Ikrek 

Mivel hajlik a munkamániára, valószí-
nűleg most is több állást elvállalt. Egy 
ideig lehet ezt csinálni, hiszen anya-
gilag megéri, de ne erre rendezked-
jen be!

Nyilas 

Sokan támogatják és egyengetik az 
útját, de ez önmagában még nem ga-
rancia a sikerre. A feladat legnagyobb 
része akkor is Önre hárul.

Szűz 

Mindaddig, amíg helyzetek, dolgok és 
emberek negatívumaira figyel, nem 
fognak jobbra fordulni ügyei. Lássa 
meg az élet szép oldalát!

Halak 

Kos 

HoroszkópIsmét megnyerte a sarkköri maratont Tiberiu Uşeriu

Újrázott a vasember

A verseny szervezőinek 
a közösségi oldalon tett 
bejelentése szerint Tibi 

Uşeriu kanadai idő szerint 1 óra 
25 perckor ért célba, mínusz 36 
Celsius-fokos hidegben.

A besztercei versenyző – 
akárcsak tavaly – ezúttal is rajt-
cél győzelmet aratott. Az utolsó 
kilométereket saját felelősség-
re tette meg, az orvosok ugyan-
is azt javasolták, hogy hagyja 

abba a versenyt, mivel fagyási 
sérüléseket szenvedett a lábán 
és azok elfertőződtek. Uşeriu 
azonban nem adta fel, és sérül-
ten is jelentős előnnyel sikerült 
nyernie a második helyen befu-
tott skóciai Roddy Riddle előtt.

Az Agerpres hírügynökség 
tájékoztatása szerint a 6633 
Ultra maraton versenyzői már-
cius 10-én rajtoltak el, és ezút-
tal is extrém időjárási körülmé-

nyekkel – olykor mínusz 40 Cel-
sius-fokig csökkenő hőmérsék-
lettel, havazással, erős széllel 
– kellett megküzdeniük.

24 versenyző indult a mara to-
non, 18-an vállalkoztak a teljes, 
összesen több mint 560 km-es 
táv megtételére, de közülük csak 
kilencnek sikerült célba érnie. A 
világ egyik legnehezebbnek tar-
tott maratonját a kilencedik al-
kalommal szervezték meg idén.

A besztercei versenyzőnek sérülten is jelentős előnnyel sikerült nyernie
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Lottó

A tavalyi után idén is megnyerte a besztercei Tiberiu Uşeriu a 6633 Ult-

ra elnevezésű maratont, amelyet az északi sarkkörön túl rendeznek. A 43 

éves sportoló az egyetlen, akinek két egymást követő évben sikerült el-

sőként célba érnie az időjárási körülmények miatt a világ egyik legnehe-

zebbnek tartott maratonján.




