
Hozzávalók: 1 kg narancs, 4 citrom, 1 kg cukor.

Elkészítése: A narancsot forró vízben alaposan meg-
mossuk, majd vékonyan felszeleteljük. Másfél liter 
hideg vízbe rakjuk, 24 órát ázni hagyjuk. Másnap fel-
főzzük, és 20 percet főzzük. Újabb 24 órát állni hagy-
juk. Ekkor hozzáadjuk a cukrot és a citromlevet, majd 
addig főzzük, amíg a narancsok teljesen szétfőnek, 
pürésíthetjük is közben. Kocsonyás lesz az állaga. 
Tiszta üvegekbe adagoljuk.
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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.

Narancsdzsem

A Svájci Államszövetség – 
zsoldoscsapatainak vere-
sége után – kinyilvánította 
örök semlegességét.

Meghalt Thököly Imre főne-
mes, kuruc hadvezér, erdélyi 
és felső-magyarországi fe-
jedelem.

New York City lett az Egye-
sült Államok fővárosa.

Megszületett Szabados Ár-
pád erdélyi magyar színmű-
író és színházi rendező.

Először halt meg amerikai 
ember autóbalesetben.

Megszületett Maurice Alexis 
Jarre háromszoros Oscar-
díjas francia zeneszerző, 
aki elsősorban filmzenéiről 
ismert.

Megszületett Nyikolaj 
Gyaurov bolgár basszus 
operaénekes.

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

Meghalt Weiner Leó Kos-
suth-díjas zeneszerző, ze-
netanár.

Az Elnöki Tanács ismét Ká-
dár Jánost, az MSZMP KB 
főtitkárát nevezte ki minisz-
terelnökké.

Bemutatták Magyarorszá-
gon a Hófehérke és a hét 
törpe (Snow White and the 
Seven Dwarfs) című egész 
estés rajzfilmet.

Először lépett színpadra 
John Lennon és Yoko Ono a 
Plastic Ono nevű csapattal.

Desmond Tutu püspök ve-
zetésével apartheid-ellenes 
tüntetést tartottak Dél-Af-
rikában.

Jasszer Arafat palesztin és 
Jichak Rabin izraeli vezető 
megállapodást írt alá.

Mizsei Mihály és Katovics 
Balázs vadászrepülőgép-
balesetben életét vesztette.

Meghalt Tupac Amaru 
Shakur rapper, zenész.

Meghalt Szenes Iván író, 
dalszövegíró, dramaturg, 
zeneszerző (Nem csak a 
húszéveseké a világ).

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

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Recept Sudoku

Köszöntő
Köszöntjük Lujza nevű olvasóinkat, 
valamint mindazokat, akik ezen a 
napon ünneplik születésnapjukat.

Lujza: Francia eredetű név, a Lajos 
férfinév francia megfelelőjének női 
párjából (Louise) származik, jelenté-
se hírnév, háború. Lehetséges, hogy 
latin–germán eredetű, jelentése a 
Lucretius nemzetséghez tartozó. 

Előfordulhat, hogy partnere leplezni 
próbálja gondjait Ön elől, de Ön mégis 
érzi, hogy valami nincs rendben. Le-
gyen vele türelmes!

Merész és egyelőre bizonytalan 
kimenetelű tervek körvonalazódnak a 
fejében. Ne kapkodjon, alapvetően jó 
az ötlete, de még érnie kell.

Mérleg 

Ma a valóban kézzelfogható dolgok 
érdeklik, és nem szívesen társalog 
elvont dolgokról, nincs türelme az 
elméleti tervezgetésekhez.

Rák 

Ön körül mindig tapasztalható egy 
finom szellemi nyugtalanság, amit na-
gyon kedvelnek az emberek. Gondola-
tai hasonlóan inspirálók lehetnek.

Bak 

Ma valahogy kötekedő kedvében 
van. Semmi sem jó, amit mások 
mondanak vagy tesznek. Pihenjen 
egy nagyot, és más színben látja majd 
a világot!

Bika 

Legyen engedékenyebb kedvesével, 
és ne kételkedjen hűségében! Ha 
ilyen rövid pórázon tartja, csak sza-
badság utáni vágyát ébreszti fel.

Skorpió 

Mostanában hajlamos rossz szán-
dékot feltételezni olyanokról is, akik 
pedig igazán segíteni szeretnének 
Önnek, vagy egyszerűen csak köze-
lebb kerülni.

Oroszlán 

Kezelje sokkal óvatosabban titkait! Ha 
belemelegszik a mesélésbe, idege-
neknek is könnyen kifecseg bármit a 
magánéletéből.

Vízöntő 

Amikor valami felkelti az érdeklődé-
sét, képes tökéletesen megfeledkez-
ni arról, hogy partnere is a világon 
van, ezt pedig hosszú távon nehéz 
tolerálni.

Ikrek 

Olyan erős most Önben a szellemi 
függetlenség utáni vágy, hogy csak 
azt tartja elfogadhatónak és megvaló-
síthatónak, amit Ön talál ki.

Nyilas 

Emlékezetes, boldog pillanatokra 
számíthat szerelmi téren, és ha eddig 
bizonytalan volt magában, most meg-
szabadulhat minden kételyétől.

Szűz 

Ma különösen könnyedén old meg 
problémákat, legyen szó lelki gondok-
ról vagy olyan hétköznapi dolgokról, 
mint egy beragadt zár.

Halak 

Kos 

HoroszkópÖnkénteseket keres a Grand Canyon Nemzeti Park

Kilövetnék a bölényeket
Az amerikai Grand Canyon Nemzeti Parkban túlzottan elszaporodtak a 

bölények, és ez részben az állomány korcsosulásához, részben pedig 

a nemzeti park természeti erőforrásainak kimerüléséhez vezet. Ezért a 

nemzeti parkok szövetségi hivatala úgy döntött, önkéntes vadászokra 

bízza az állomány ritkítását – írja az MTI.

A szerencsés vadászokat 
sorsolással választják ki. 
Munkájuk hosszadalmas 

lesz, hiszen három-öt év alatt 
kell hatszázról kétszázra csök-
kenteniük a kanyon körüli er-
dőkben barangoló bölényeket. 
Az ötvenkilenc nemzeti par-
kot felügyelő Amerikai Nem-
zeti Park Szolgálat a napokban 
adta meg az engedélyt a bö-
lényvadászatra, ám a Grand 
Canyon-park vezetői egyelő-
re csak a részletek kidolgo-

zásánál tartanak. Eddig már 
konzultáltak a coloradói, a da-
kotai és a wyomingi nemzeti 
parkok illetékeseivel, megkér-
dezve őket egy másik faj, a 
jávorszarvas-állomány egész-
séges megőrzéséről és vadász-
tatásuk módjairól.

A Grand Canyon bölényeinek 
őseit még az 1900-as évek ele-
jén Arizona állam északi vidé-
kein honosították meg. Akkor 
azon a tájon még farmergaz-
dálkodás folyt, és a bölényeket 

a szarvasmarhákkal keresz-
tezték. A mai kószáló bölények 
e keresztezésből létrejött fajta 
utódai. Valamennyi állat Ari-
zona állam tulajdonát képe-
zi, és évente 122 egyedet lehet 
kilőni. A bölények azonban az 
elmúlt évtizedekben a Grand 
Canyon területére költöztek, 
ahol viszont tilos a vadászat, 
ezért elszaporodtak, és ha az 
állományt nem ritkítják, tíz 
éven belül csaknem kétezerre 
növekszik a számuk.

Egyharmadára csökkentenék a bölénypopulációt
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