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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

Nem képes kordában tartani az 
indulatait, emiatt pedig vitákba ke-
veredik. Kerülje a kockázatokat, és 
próbálja meg visszanyerni a belső 
egyensúlyát!

Ikrek 

Kissé elhamarkodottak a lépései, 
emiatt kisebb káosz alakul ki ön 
körül. Változtasson a hozzáállásán, 
és igyekezzék kihozni mindenből a 
legtöbbet!

Mérleg 

A szakmai előrehaladás és a csa-
patmunka jellemzi a napját. Őrizze 
meg a kiegyensúlyozottságát, a 
felkéréseknek pedig kivétel nélkül 
tegyen eleget!

Rák 

Néhány meglepetésszerű esemény 
lelassítja az elfoglaltságait. A 
fontos munkálatait függessze fel 
mindaddig, míg meg nem találja a 
helyes utat!

Bak 

Váratlan szituációk húzzák át a 
számítását, így a tevékenységei 
során több próbatételre vár önre. 
Maradjon elővigyázatos, és figyel-
jen a részletekre!

Bika 

Merészen áll neki a tennivalóinak, 
kiegyensúlyozottságának köszön-
hetően pedig könnyedén túllép az 
akadályokon. Maradjon mindvégig 
céltudatos!

Skorpió 

Egy váratlan esemény ma hátrá-
nyosan befolyásolja a hivatásbeli 
döntéseit. Lehetőleg ne hagyja, 
hogy a környezetében eluralkodjék 
a türelmetlenség!

Oroszlán 

Bárhogyan is alakulnak az ügyei, 
őrizze meg az értékrendjét, és 
ne hagyja magát befolyásolni a 
kollégáitól! Tartsa magát az eredeti 
elképzeléseihez!

Vízöntő 

Tele van remek ötletekkel, de a 
megvalósításhoz hiányzik önből a 
lendület. Úgy tűnik, csak akkor tud 
érvényesülni, ha megossza terveit 
a társaival.

Nyilas 

Szétszórtan viselkedik, emellett 
túlreagálja a dolgokat. Vonuljon a 
háttérbe, és adja át az irányítást 
azoknak, akik képesek reálisan fel-
mérni a helyzetet!

Szűz 

Munkahelyén bonyodalmakba 
keveredik, emiatt kissé elveszíti az 
irányító szerepét. Fogadja el kiala-
kult körülményeket, és dolgozzon a 
háttérből!

Halak 

Ezúttal csakis a rutinteendőkre 
koncentráljon, és törekedjék az 
egyszerű, objektív megoldásokra! 
Ma szenteljen több időt a szemé-
lyes problémáira!

Kos 

Horoszkóp

Zöldséges 
padlizsánkrém

Hozzávalók: 2 padlizsán, 2  kisebb para-
dicsom, 1 fej lila hagyma, 3 cikk fokhagy-
ma, fél zöld paprika, fél piros paprika, 1 
nagy kötés petrezselyemzöld, só, bors, 
citromlé, olaj
Elkészítés: A zöldségeket a padli-
zsánon kívül apró kockákra vágjuk. A 
petrezselyemzöldet apróra vágjuk. A 
padlizsánt megmossuk, és sütőben meg-
sütjük, majd vizes kézzel meghámozzuk. 
A belsejét kikaparjuk, összeturmixoljuk, 
sóval és borssal ízesítjük, hozzáadjuk 
az olajat, és krémesre kavarjuk. Bele-
keverjük az apróra vágott zöldséget és 
a petrezselyemzöldet, majd citromlé-
vel ízesítjük.

RECEPT Ottisfoz.szhblog.ro

Az intézmény, amelyet a 
jobb londoni iskolákról 
összeállított útmutató, a 

The Good Schools Guide „nagy, 
nyüzsgő, kissé kaotikus” isko-
laként ír le, 17 604 fontot szám-
láz egy tanévre. A nyári és a té-
li iskolai egyenruha, valamint a 
sportfoglalkozásokhoz és egyéb 
különórákhoz előírt ruházat 
365 fontba kerül.

A Thomas’s Battersea-re ál-
talában olyan elit angol közép-
iskolák előkészítőjeként tekint 

a szakma, mint az Eton, West-
minster vagy Marlborough. A 
The Good Schools Guide szerint 
a gyermeküket ide írató szülők 
az Angliában elérhető legjobb 
oktatást várják el pénzükért, és 
„ez az elvárásuk jórészt teljesül 
is”. Az iskolába 560 fiú és lány 
jár 4-től 13 éves koráig.

György – Vilmos és Katalin 
hercegné elsőszülött gyermeke 
– csupán a második olyan brit 
uralkodójelölt, aki iskolai ta-
nulmányai előtt óvodába is járt, 

az első Vilmos volt. Korábban 
ugyanis a brit trón várományo-
sait mindig valamelyik királyi 
rezidencián készítették fel kü-
lön e célra alkalmazott nevelők 
az iskolai életre. A kis herceget 
csütörtökön édesapja vitte az is-
kolába, maga által vezetett au-
tóval. Katalin hercegné az elő-
zetes tervekkel ellentétben nem 
kísérte el fiát az első tanítási 
napra, mivel harmadik gyerme-
két várja, és – akárcsak két elő-
ző terhességének korai szaka-
szában – ezúttal is heveny rosz-
szullétektől szenved. Emiatt a 
héten több nyilvános program-
ját is lemondták.

Vilmost és Györgyöt az isko-
lánál csütörtök délelőtt mind-
össze egy operatőr és egy fo-
tós várta, jelezve, hogy a média 
tartja magát a hercegi házaspár 
többször kifejezésre juttatott kí-
vánságához, és a gyerekek kö-
rül nem csap nagy felhajtást.

Előkészítőbe ment Nagy-Britannia majdani uralkodója

Iskolás lett a herceg

Átlagos gyereknek tűnhet. Csütörtökön volt először iskolában György herceg

A négyéves György, II. Erzsébet királynő déduno-

kája, aki nagyapja, Károly trónörökös és édesap-

ja, Vilmos herceg után harmadik a brit trónutód-

lási sorrendben, a Thomas’s Battersea nevű lon-

doni magániskola előkészítő osztályában kezdte 

meg tanulmányait  – adja hírül az MTI.
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 A Svájci Államszövetség – 
zsoldoscsapatainak vere-
sége után – kinyilvánította 
örök semlegességét.

New York City lett az Egye-
sült Államok fővárosa.

Megszületett Marie von 
Ebner-Eschenbach osztrák 
írónő.

Megszületett Arnold 
Schönberg osztrák zeneszer-
ző, az úgynevezett második 
bécsi iskola megalapítója.

Először halt meg amerikai 
ember autóbalesetben.

Megszületett Roald Dahl an-
gol író (Danny, a szuper-
sztár).

Megszületett Maurice Jarre 
francia zeneszerző (Dr. 
Zsivago).

Matuska Szilveszter fel-
robbantotta a Bécsbe tartó 
nemzetközi gyorsvonat alatt 
a biatorbágyi vasúti hidat.

Megszületett Judith Martin 
amerikai szerző, újságírónő, 
„Miss Manners”.

Német bomba találta el a 
londoni Buckingham Palo-
tát.

Megszületett Oscar Arias 
Sánchez Nobel-békedíjas 
Costa Rica-i politikus, ál-
lamfő.

Megszületett Károlyi Béla vi-
lághíres tornaedző.

Csang Kaj Shek lett Kína el-
nöke.

Megszületett Jacqueline 
Bisset angol színésznő 
(Airport, The Deep, Casino 
Royale).

Egy Los Angeles-i stúdióban 
Little Richardtól rögzítették 
a Tutti Fruttit.

Meghalt Weiner Leó zene-
szerző, zenetanár (Farsang, 
Pasztorál).

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon




