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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

Kissé túlvállalta magát, így ügyes 
szervezésre és komoly ütemtervre 
lesz szüksége, amennyiben 
a végére akar járni valamennyi 
megbízásának.

Ikrek 

Kényes helyzetbe kerül a munká-
latai során. Győzze le a gátlásait, 
ezáltal hamarabb továbbléphet, 
és maradandó károkat sem kell 
elkönyvelnie!

Mérleg 

Ez alkalommal több fronton is 
kell helyt állnia, ezért úgy tervezze 
meg a napját, hogy a magánügyei 
mellett a kötelezettségeire is 
jusson ideje!

Rák 

Rendszerezze a felhalmozódott 
tevékenységeit, és addig ne fogjon 
bele új tervekbe, amíg a folyamat-
ban lévő ügyeit nem zárta le 
maradéktalanul!

Bak 

Egy váratlan fordulatnak köszön-
hetően fontos lépést tehet 
a karrierjében. Döntsön a megér-
zései alapján, de azért cselekedjen 
következetesen!

Bika 

Engedje szabadjára a gondolatait, 
ossza meg ötleteit a társaival! 
Nemcsak segítséget remélhet, 
de a tervezés apró munkákat is 
másokra háríthatja.

Skorpió 

A mai napját elsăsorban a gyorsa-
ság és tettvágy jellemzi. Most be-
hozhatja az elcsúszott határidőket, 
illetve befejezheti a régóta húzódó 
munkálatait.

Oroszlán 

Rendkívül feszült ön körül a légkör, 
emiatt több csatát is meg kell 
vívnia a kollégáival. Maradjon 
türelmes, csakis ekként vészelheti 
át a mai napot!

Vízöntő 

Hamar elveszíti a nyugalmát, 
ha úgy érzi, hogy ellenállásba 
ütközik. Kerülje el a vitákat, illetve 
azon szituációkat, ahol ki kell állnia 
a véleménye mellett!

Nyilas 

Szellemileg friss, így főleg olyan 
feladatokkal foglalkozzon, amelyek 
logikus gondolkodást igényelnek, 
valamint kevésbé szükséges hozzá 
a fizikai erő.

Szűz 

Fontos döntések várnak önre. 
Legyen objektív, és csak olyan 
szempontok alapján tegye meg 
a lépéseit, amelyek érvekkel jól 
alátámaszthatók!

Halak 

Túl könnyen mond igent a felké-
résekre, nem gondol a következ-
ményekre. Jobban teszi, ha ezúttal 
visszavonul, és csupán a háttérből 
tevékenykedik!

Kos 

Horoszkóp
Nem a Szent Koronával 
avatták Magyarország 
királyává I. Ulászlót.

Franciaország legyőzte 
Angliát, ezzel véget ért 
a százéves háború.

Meghalt I. (Szapolyai) 
János magyar király, aki 
a mohácsi katasztrófa után 
jelentette be trónigényét.

Meghalt Egressy Béni zene-
szerző, szövegíró, színész, 
a Szózat megzenésítője.

Megszületett Kemény 
Ferenc sportszervező, 
a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság magyar alapító 
tagja.

Henry M. Flagler és John D. 
Rockefeller megalapították 
a Standard Oil társaságot.

Megszületett Füst Milán, 
író, költő, esztéta.

Megszületett Tolnay Klári, 
kétszeres Kossuth-díjas 
színésznő.

Az angol királyi család fel-
vette a Windsor nevet.

Megszületett Nils Bohlin, 
svéd mérnök, a gépkocsik 
hárompontos biztonsági 
övének kifejlesztője.

Megszületett Nagy László, 
Kossuth-díjas költő, 
műfordító (Ki viszi át 
a szerelmet).

Truman, Sztálin és 
Churchill részvételével 
megkezdődött a potsdami 
konferencia.

Meghalt Raoul Wallenberg 
svéd üzletember és diplo-
mata, aki magyar zsidók 
ezreit mentette meg a II. 
világháború alatt.

Létrejött az első nemzetkö-
zi űrállomás.

Meghalt Vén Emil Mun-
kácsy-díjas festőművész 
(Halászfalu, Toulon, Picas-
so, Csendélet kerámiákkal).

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Camembert sajt 
tésztába sütve

Hozzávalók: 1 darab kör vagy ová-
lis alakú camembert sajt, 15 dkg 
fagyasztott leveles tészta, 1 marék 
friss zsálya, 1 tojás, 5 dkg vaj, só.

Elkészítés: a leveles tésztát kinyújtjuk, 
majd belecsomagoljuk a sajtot. Leken-
jük felvert tojással a tésztát. Egy hőálló 
edénybe rakjuk, alufóliával lefödjük és 
előmelegített sütőbe rakjuk. Közben a 
zsálya felét felaprítjuk, összekeverjük 
a vaj felével. Megsózzuk. 15 perc sütés 
után a sajt tetejéről levesszük a fóliát és 
megkenjük a zsályás vajjal és további 15 
percig sütjük. A maradék vajat egy ser-
penyőben barnára pirítjuk, majd bele-
rakjuk a maradék zsályaleveleket. Meg-
pirítjuk. Az elkészült sült sajt tetejére 
rakjuk a megpirított zsályaleveleket.
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Tusványos a legkomo-
lyabb erdélyi fesztivál, „a 
szabadegyetemek sza-

badegyeteme” – fogalmazott 
Németh Zsolt, az Országgyűlés 
külügyi bizottságának fideszes 
elnöke pénteken a Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diák-
tábor budapesti beharangozó 
sajtótájékoztatóján. Mint rámu-
tatott: a holnap kezdődő, idén 
28. alkalommal sorra kerülő 
Tusványoson 28 sátorban zaj-
lanak programok. Németh Zsolt 
közölte: a bálványosi szabad-
egyetemen a hagyományoknak 
megfelelően szombaton felszó-
lal Orbán Viktor miniszterel-
nök, aki várhatóan megosztja 
az európai jövővel összefüggő 
dilemmáit – írja az MTI. Utal-
va a rendezvény idei, „A biztos 
pont” mottójára, Németh úgy fo-
galmazott: Tusványos a biztos 
pont mint szabadegyetem, hi-

szen 28 éves intézményről van 
szó, emellett biztos pont azért 
is, mert a magyar nemzetpoliti-
ka összefonódik Tusványossal, 
jelentős gondolatok születtek 
ott. „A jelmondat arra is utal, 
hogy Tusványos politikai ér-
tékvilágot is jelent, és ennek 
egy változó időszakban meg-
nő a jelentősége” – fogalma-
zott. A kormánypárti politikus 
kitért az autonómia és a ha-
táron átívelő nemzetegyesítés 
fogalmára, hangsúlyozva, na-
gyon hosszú még az út a határo-
kon átívelő nemzetegyesítésig. 
Németh Zsolt arra is kitért, 
hogy Tusványoson első alka-
lommal lép fel a Skorpió együt-
tes, illetve felhívta a figyelmet 
a népzenei sátorra, és arra, 
hogy a rendezvény vendége lesz 
Fa Nándor vitorlázó.

A budapesti sajtótájékoz-
tatón jelenlévő Toró T. Tibor, 

az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) ügyvezető elnöke a 
rendezvényt közéleti inkubá-
tornak nevezte. „Jó látni, hogy 
amiről úgy gondolták, csak egy 
jó buli lesz, már a harminca-
dik évéhez közeledik, átívelve 
pártpolitikán, pártokon. Tus-
nádra csak az nem jön el, aki 
nem akar eljönni” – fogalma-
zott Toró T. Tibor, majd hoz-
zátette: idén is jelen lesznek 
RMDSZ-es politikusok. Véle-
ménye szerint mára politikai 
presztízsnek számít a rész-
vétel. Jelezte: Orbán Viktor 
mellett ott lesz Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes, Ba-
log Zoltán emberierőforrás-mi-
niszter, Süli János tárca nélküli 
miniszter, több magyarországi 
államtitkár és helyettes állam-
titkár, továbbá számos erdélyi 
magyar politikus is részt vesz 
a programokon. 

Németh Zsolt: a fesztivál a szabadegyetemek szabadegyeteme

Holnap rajtol a Tusványos
A Tusványos szabadegyetemként is biztos pont, ugyanakkor abban 

az értelemben is az, hogy összefonódik a magyar nemzetpolitikával – 

fogalmazott Németh Zsolt a rendezvény budapesti beharangozóján.

Közös ügyeinkről beszélnünk kell – erről is szól Tusványos




