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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

Kezelje lazábban a dolgokat! Uralko-
dó bolygójától elegendő energiát kap 
ahhoz, hogy a maga javára fordítsa 
az életét befolyásoló eseményeket.

Ikrek 

Nem találja a helyét, úgy érzi, min-
den a negatív irányba halad. Keres-
se a béketűrő egyének társaságát, 
így hamarosan visszatér a magabiz-
tossága!

Mérleg 

Hangulatingadozásai miatt nehe-
zen viselik el Önt a munkahelyén. 
Keresse meg a magatartásának az 
okát, és próbálja pozitívan szemlél-
ni a világot!

Rák 

Hatalmas lendülettel veti bele ma-
gát a betervezett tevékenységeibe. 
Ám arra ügyeljen, hogy a buzgósá-
gában nehogy lényeges hibákat kö-
vessen el!

Bak 

Ha módjában áll, kerülje a döntés-
hozatalt! Emellett ne menjen be-
le olyan megállapodásokba, ame-
lyek hosszú távon kihatással lehet-
nek az életére!

Bika 

Hivatásában ragadja magához a kez-
deményezést, és őrizze meg a veze-
tő szerepet! Emellett legyen követ-
kezetes, és kerülje el a hatalmi har-
cokat!

Skorpió 

Cseppet sincs egyensúlyban önma-
gával, a belső vívódásait pedig kive-
títi a környezetére. Vitákba kevered-
het, ha nem tartja kordában az in-
dulatait!

Oroszlán 

Kissé szélsőségesen viselkedik, így 
ismeretlen utakra téved. Fontol-
ja meg a tetteit, és ne tegye kocká-
ra a biztonságát kétséges kimenete-
lű dolgokért!

Vízöntő 

Fontos döntések várnak Önre, ezért 
legyen megfontolt! Tárgyalásai so-
rán lehetőleg maradjon diplomati-
kus, csak így érhet el szép eredmé-
nyeket!

Nyilas 

Kiegyensúlyozottság jellemzi a mai 
napját. A feladatait képes könnye-
dén véghez vinni, és még arra is jut 
ideje, hogy a társainak segítséget 
nyújtson.

Szűz 

Céljai jelenleg nehezen kivitelezhe-
tőek. Ha mindenáron sikereket sze-
retne, akkor maradjon türelmes, és 
kérje ki a bizalmasabb munkatársai 
tanácsát!

Halak 

Kevés teret enged a kollégáinak, 
mindenáron a saját akaratát szeret-
né érvényesíteni. Vigyázzon, mert 
ez a fajta önfejűség rossz útra terel-
heti Önt!

Kos 

Horoszkóp

Szűzpecsenye 
sárgarépapürével
Hozzávalók: 1 darab szűzpecsenye, 
só, bors, 15 dkg császárszalonna vé-
kony szeletekre vágva, 10 levél friss 
zsálya, 5 dkg vaj; a püréhez: 5 sárga-
répa, 1 krumpli, só, őrölt kömény, 3 
cikk fokhagyma, 5 dkg vaj.

Elkészítés: A húst megmossuk és 
vastagabb kerek 
szeletekre vágjuk, majd egyenként 
becsomagoljuk szalonnába, sózzuk 
és borsozzuk. Mindegyikre egy levél 
zsályát teszünk. Egy serpenyőben va-
jat hevítünk, és a hús mindkét oldalát 
megsütjük, vigyázva, hogy a zsályale-
velek ne essenek le róla és megpirul-
janak a vajban. A püréhez a zöldséget 
megpucoljuk, darabokra vágjuk, és 
sós vízben puhára főzzük. Leszűrjük, 
majd megszórjuk a köménnyel, és pü-
résítjük. A vajat felhevítjük, hagyjuk, 
hogy a habja eltávozzon, majd a pürét 
belekeverjük.

RECEPT Ottisfoz.szhblog.ro

A keleti gyógyászatban már 
évezredek óta használt 
technika a talpmasszázs, 

hiszen lábunkon számos olyan 
idegvégződés van, amelynek 
masszírozása jótékonyan befo-
lyásolhatja egészségünket. A ter-
mészetben való mezítláb járás 
pedig felér egy talpmasszázzsal. 
Fontos azonban hangsúlyozni, 
hogy terápiás jelleggel egyenet-
len felületű talajon kell járni. 
„Akár mindennap bevezethetjük 
a mezítláb járást, de ennek csak 
akkor van jó hatása, ha egyenet-
len talajon, fűben, homokban, ka-
vicson, patakban tesszük azt” 
– magyarázza Brebán Magdol-
na Noémi. Ha csupasz lábbal já-
runk, annak számtalan jótékony 
hatása van, már egészen pici 
gyermekkortól. „Megelőzhető és 
javítható így a lúdtalp, a boka-
süllyedés és a helytelen testtar-
tás” – sorolta. 

Jobb testtartás, jobb közérzet

Amikor cipő nélkül járunk, 
megváltozik a testtartásunk, a 
rendszeres mezítláb járás tehát 

enyhítheti a hát- és gerincfájdal-
makat is. Továbbá az egyenet-
len talajon való járás megerősíti 
a lábfej izmait, a bokaszalagokat, 
ugyanakkor a vádli izmait is job-
ban megmozgatja, ez pedig jó ha-
tással van a vénákra, segíthet a 
visszeres panaszok enyhítésé-
ben vagy azok megelőzésében. 
„Nem utolsósorban a mezítláb já-
rás fejleszti az egyensúlyérzéket, 
és stimulálja az idegrendszert” – 
tette hozzá a szakember.

Csak fokozatosan

Fontos azonban szem előtt 
tartani a fokozatosság elvét: ha 
nagyon régen nem jártunk me-
zítelen lábbal a természetben, 
előbb szoktassuk hozzá a lába-
inkat, eleinte egy-egy negyedórát 
sétáljunk cipő nélkül, majd foko-
zatosan hosszabb időt. Hiszen ha 
hirtelen váltunk, akkor a várt jó-
tékony hatás helyett akár túlter-
helhetjük a lábainkat. Továbbá 
tartsuk szem előtt a biztonságot 
is, főként a gyerekek esetében: 

csak olyan terepen húzzuk le a 
cipőnket, ahol bizonyosan tud-
juk, éles tárgyak, kövek, üveg- 
vagy más törmelék nem vághatja 
meg a talpunkat.

A gyógytornász azonban fon-
tosnak tartotta hozzátenni, 
hogy kemény, sima felületen 
(betonon, aszfalton, térkövön 
vagy más burkolaton stb.) sé-
tálni vagy szaladni cipő nélkül 
azért nem ajánlott, mert ez már 
terheli mind a lábfejet, mind a 
térdek ízületeit.

Egyébként Európában már 
egyre több helyen találni mezít-
lábas parkokat: ezek lényege, 
hogy néhány kilométeres sza-
kaszon lehet végigsétálni, ahol 
a terep úgy van kialakítva, hogy 
számtalan különböző „terepél-
ménynek” tegyük ki talpainkat. 
Hozzánk legközelebb Magyar-
országon van mezítlábas túra-
ösvény: a Budapesttől mintegy 
ötven kilométerre lévő Tabajdon 
várja a mezítlábas élmények ke-
resőit.

KOVÁCS ESZTER

Terápiás hatású a természetben való mezítláb járás

Ideje lerúgni a cipőt

A mezítláb járás segíti az egyensúlyérzéket és az idegrendszert

Már nagyanyáink is 

tudták: mezítláb járni jót 

tesz az egészségnek. A 

modern orvoslás is ezt 

látszik igazolni, és ma-

napság már világszerte 

léteznek mezítlábas tú-

raösvények, mezítlábas 

parkok. Brebán Magdol-

na Noémi gyógytornász 

is arra buzdít gyerekeket 

és felnőtteket egyaránt: 

most, hogy felmelege-

dett az idő, minél többet 

járjunk mezítelen lábbal 

a természetben.

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

Megszületett Than Mór fes-
tőművész, a 19. századi ma-
gyar festészet jelentős alak-
ja.

A mai szabályok szerint elő-
ször játszottak baseballt, 
Amerikában.

Megszületett Bán Frigyes 
rendező (Talpalatnyi föld; Rá-
kóczi hadnagya; Szent Péter 
esernyője).

Megszületett Gyurkovics Má-
ria, Kossuth-díjas koloratúr-
szoprán opera-énekesnő.

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

Megszületett Raksányi 
Gellért színész (Sose ha-
lunk meg!; Szomszédok - 
teleregény - Kutya úr).

Megszületett Bánffy 
György színművész (Linda; 
Mephisto; Az Ötödik pecsét).

Megjelentek a Life magazin-
ban Robert Capa magyar fo-
tós képei a normandiai part-
raszállásról.

Megszületett Nick Drake an-
gol énekes, dalszerző, aki jel-
lemzően akusztikus gitár ala-
pú zenét játszott.

Megszületett Kathleen 
Turner amerikai színésznő (A 
rózsák háborúja; A smaragd 
románca).

Háromnapos útja után visz-
szatért a Földre az el-
ső női űrhajós, Valentyina 
Tyereskova.

„Megszületett” Garfield a 
macska.

Meghalt Passuth László író, 
műfordító.

Kiállították a legnagyobb is-
mert narancsot, ami 2,5 kg-
ot nyomott.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS




