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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 4 db 
2 dl-es pohárhoz: 
25 dkg 
mascarpone, 10 
dkg vaníliás por-
cukor, 1 nagyobb 
citrom reszelt 
héja és leve, 2 dl 
joghurt, 1 marék 
kókuszpehely, 
babapiskóta és 
mentalevél.

Elkészítése: 
A mascarponét el-
keverjük a vaníliás 
cukorral, a jog-
hurttal, a citrom 
reszelt héjával és 
levével. Hozzákavarjuk a kókuszcsipszet, majd poha-
rakba adagoljuk. Behűtjük, és tálalás előtt babapiskó-
tával és mentalevéllel díszítjük.

Citromos pohárkrém

III. István magyar király Szé-
kesfehérvár mellett döntő 
győzelmet aratott nagybáty-
ja, IV. István felett.

Megszületett Blaise Pascal 
francia filozófus, matemati-
kus és fizikus.

Megszületett Than Mór 
festőművész, a 19. századi 
magyar festészet jelentős 
alakja.

Megszületett Carl Adam 
Johann Nepomuk Zeller 
osztrák operettszerző (Ma-
darász).

A mai szabályok szerint 
először játszottak baseballt, 
Amerikában.

Megszületett Eisemann 
Mihály László zeneszerző, 
karmester.

Megszületett Bán Frigyes 
Kossuth-díjas rendező 
(Talpalatnyi föld, Rákóczi 
hadnagya, Szent Péter 
esernyője).

Megszületett Gyurkovics 
Mária Kossuth-díjas kolora-
túrszoprán opera-énekesnő.

Megszületett Garas Klára 
művészettörténész, a Szép-
művészeti Múzeum volt 
főigazgatója.

Megszületett Bánffy 
György Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színművész 
(Linda, Mephisto, 
Az ötödik pecsét).

Megszületett Bács Ferenc 
Kossuth-díjas, Jászai Mari-
díjas színész, érdemes és 
kiváló művész.

Megjelentek a Life maga-
zinban Robert Capa magyar 
fotós képei a normandiai 
partraszállásról.

„Megszületett” Garfield, a 
macska.

Chicagóban megjelent a 
„Brenda Starr”, az első 
képregénysorozat, amit nő 
írt és nő volt a főhőse.

Megszületett Kathleen Tur-
ner amerikai színésznő (A 
rózsák háborúja).

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Recept Sudoku

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

Gyárfás: A név görög–latin ere-
detű, jelentése idős férfi. A Gerváz 
régi magyar alakja. 

Határozott fellépésének köszönhető-
en Ön szabja meg egy kényes helyzet 
alakulását. Ne engedje ki a kezéből az 
irányítást!

Akarata töretlen, és egyetlen célra 
irányul, így természetesen a leglehe-
tetlenebb helyzetekben is megtalálja 
azt a kiskaput, ami a sikerhez vezet.

Mérleg

Legtöbb erejét az emészti föl, hogy ar-
ra figyel, mit gondolnak Önről mások. 
Egyszerűen csak tegyen mindent úgy, 
ahogy az Ön szerint a legjobb!

Rák

Eredeti gondolatai miatt sokan ke-
resik társaságát, a zajos társas élet 
most mégis kicsit terhes Önnek, mert 
jobban esne valamilyen magányos 
elfoglaltság.

Bak

Kedvese talán nem szavakban fejezi ki 
az érzéseit, de ez nem jelenti azt, hogy 
kevésbé mélyen tudna szeretni. Vegye 
észre szeretetének jeleit!

Bika

Stresszes és kapkodó a mai napja, és 
ilyen hangulatban Ön is hajlamos a 
meggondolatlanságra. Figyeljen oda, 
hogy kinek mit mond!

Skorpió

Hosszú távú terveihez ma könnyen 
talál támogatókat, és minden, amit 
most indít el, könnyebben halad és 
sikeresebb lesz végül.

Oroszlán

A mai nap leginkább arra alkalmas, 
hogy felismerje bizonyos „gyenge 
pontjait”, azokat a helyzeteket, ame-
lyek megoldása mindig gondot okoz 
Önnek.

Vízöntő

Ha felhívják a figyelmét néhány 
hibájára, ne a védekezés legyen az 
első reakciója, hanem gondolja végig 
őszintén, mi az igaz a kritikákból!

Ikrek

Ön hajlamos elvágyakozni onnan, 
ahol épp tartózkodik. Másik munkáról, 
másik kapcsolatról, másik otthonról 
álmodozik, mintha a valóság nem is 
létezne.

Nyilas

Ha sokáig csak halogatja elintézniva-
lóit, egyre nehezebb lesz nekikezde-
nie, és könnyedén elcsúszhat a határ-
idővel, ha közbejön valami sürgős.

Szűz

Még a stresszes helyzeteket is saját 
előnyére tudja fordítani, ugyanis 
ilyenkor sokkal hatékonyabban, 
módszeresebben gondolkodik és 
cselekszik.

Halak

Kos
HoroszkópJótékonysági céllal evez a Fekete-tengeren a román csapat

Két hét alatt Batumiba

Több mint ezer kilométer 
evezéssel próbál világre-
kordot felállítani az a ro-

mán csapat, amely pénteken 
elindult Mangaliából Batumi 
felé – közölte a Digi24 hírtele-
vízió. A kezdeményezők a jó-
tékonysági célú projekt által 
a ritka betegséggel diagnosz-
tizált gyerekeket támogatják. 
Andrei Roşu, Vasile Oşean, 
Alex Dumbravă, Marius Ale-
xe és Ionuţ Olteanu eltervez-
ték, hogy körülbelül két hét alatt 
megteszik ezt a távot a Fekete-
tengeren. Ez a túra csak egy fel-
készítő lesz a nagy kihívás előtt, 
a csapat be akar nevezni az 
Atlantic Challenge elnevezésű 
versenyre, amely közel ötezer 
kilométeres utat jelent az Atlan-
ti-óceánon keresztül.

Az ötlet hat évvel ezelőtt szü-
letett meg, a világ legmagasabb 
csúcsán, a Mount Everesten. 
„Egy brit csapattal találkoz-

tunk, amely épp ereszkedett 
le a hegyről, és az egyik tag 
mesélte, hogy készül bene-
vezni az Atlantic Challenge 
megmérettetésre. Ez felkeltet-
te az érdeklődésemet, és Va-
si Oşean barátommal 2015-ben 
elkezdtük tervezni a projektet” 
– mondta Andrei Roşu, a túra 
kezdeményezője. A páros négy-
tagú csapatot szeretne, ezért 
egyfajta előválogatót tartottak, 
ahova kétszázötvenen nevez-
tek be, közülük tízen maradtak, 
majd végül három személyt vá-
lasztottak ki. „Valamennyien 
amatőr sportolók, és nincs sok 
tapasztalatuk a tengeri kalan-
dokban, de bízunk benne, hogy 
zökkenőmentes utunk lesz. Már 
megvettük a repülőjegyeket 
Batumiból az országba július 
1-jére, tehát tizenöt nap áll ren-
delkezésünkre, hogy átszeljük 
a Fekete-tengert” – részletez-
te Roşu.

„Egy közel kilencméteres ha-
jót vásároltunk, ezután minden-
nap edzettünk, és hétvégenként 
kimentünk a tengerre. Áltagban 
hatvan kilométert eveztünk, és 
az edzési rekordunk száz ki-
lométer volt, amikor Limanutól 
eljutottunk Sinoe településig” – 
tette hozzá Alex Dumbravă. A 
csapat tagjai arról is beszámol-
tak, hogy nagyon kevés olyan 
tenger vagy óceán létezik, ame-
lyet eddig még senki sem evezett 
keresztül. Múlt évig a Feke-
te-tenger is ezen a listán volt, 
de egy angol huszonkilenc nap 
alatt egyedül átszelte. „Mi le-
szünk az első csapat, amely 
megpróbál eljutni Batumiba leg-
több tizenöt nap alatt. Nekünk ez 
egy hobbi, egy lehetőség a sze-
mélyes fejlődésre, és nem hin-
ném, hogy ez a sport korhatáros 
volna” – hangsúlyozta Andrei 
Roşu, a túra vezetője.

BEDE LAURA

A kezdeményezők két hét alatt szeretnék átszelni a Fekete-tengert
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Lottó
Világrekordot készül megdönteni öt román férfi, több mint ezer kilométert 

evezve a Fekete-tengeren. A kezdeményezők a jótékonysági célú projekt által 

a ritka betegséggel diagnosztizált gyerekeket támogatják.
FORRÁS: GSP.RO




