
Hozzávalók: 
30 dkg nyers 
cékla, 2 tojás, 
só, őrölt bors, 
fél fej hagyma, 
5 dkg kukori-
cakeményítő, 
zsiradék a sü-
téshez.

Elkészítése: 
A céklát meghámozzuk, és finomra reszeljük. Sóval, 
borssal ízesítjük, hozzáadjuk az apróra vágott hagy-
mát, majd összekeverjük a tojással és a keményítő-
vel. Egy serpenyőben felhevítjük a zsiradékot, kisebb 
korongokat is süthetünk belőle, vagy egyben az egé-
szet, mint ahogy a képen látható. Ebben az esetben 
a masszát belenyomkodjuk egy nagy serpenyőbe, és 
lefödve sütjük alacsony lángon kb. 15 percig, majd 
óvatosan megforgatjuk. A másik oldalát is ennyi ideig 
sütjük. Fokhagymás vagy tormás mártogatóssal fo-
gyasztjuk.
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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.

Céklás röszti

Elindult világ körüli útjára 
Ferdinánd Magellán.

Megszületett Peter 
Mitterhofer német aszta-
losmester, az első írógép 
megépítője.

Meghalt Jacob Grimm né-
met meseíró és mesegyűjtő.

Megszületett Elizabeth 
Kenny ausztrál ápolónő, 
aki gyermekbénulásban 
szenvedőknek fejlesztett ki 
gyógymódot.

Megszületett Tamási Áron 
Kossuth-díjas író, akadémi-
kus (Ábel–trilógia).

Meghalt Pablo Martín
Melitón de Sarasate y 
Navascués spanyol hegedű-
művész és zeneszerző.

Megszületett Kovács Apolló-
nia Kossuth-díjas népdal-
énekesnő, színésznő.

Megszületett Bitskey Tibor 
Kossuth-díjas színművész, a 
Nemzet Színésze.

Rómában megszületett 
Sophia Loren (eredeti 
nevén Sofia Scicolone) 
színésznő.

Budapesten megszületett 
Aradszky László táncdal-
énekes (Isten véled, édes 
Piroskám!).

Amerikai bombázógépek 
légitámadást hajtottak vég-
re a hatvani vasútállomás 
ellen.

Megszületett Csapó Gábor 
magyar vízilabdázó, olimpiai 
bajnok.

Megszületett Javier Marías 
spanyol író (A szívem fehér), 
műfordító, publicista.

Befejeződött Jim Morrison 
pere, amely szeméremsértő 
viselkedése miatt indult.

Helsingborgban (Svédor-
szág) megszületett Henrik 
Larsson válogatott labda-
rúgó.

Megszületett Szirmai Ger-
gely András videoblogger, 
filmkritikus.

Meghalt Erdős Pál Kossuth- 
és állami díjas matematikus, 
akadémikus.

Meghalt Dr. Polcz Alaine 
pszichológus, írónő, a Ma-
gyar Hospice Mozgalom 
elindítója.

Meghalt Kemény Endre 
karmester, hegedűművész, 
zeneakadémiai tanár.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Recept Sudoku

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

Friderika: Német eredetű, 
a Friedrich férfinév latinosított 
alakjának női párja. Jelentése 
béke, hatalom.

Képes kiolvasni kedvese szeméből 
annak kívánságait, és ez bizony elbű-
völi őt. Alakítsák úgy időbeosztásukat, 
hogy az estét zavartalanul együtt 
tölthessék!

Ma úgy érzi, mindenkinek meg kell 
mondania a magáét, de szerencsére 
akad, aki megnyugtatja, és akivel min-
den feszítő érzését megbeszélheti.

Mérleg 

Ideje feldobni valamivel párkap-
csolatának hétköznapjait. Partnere 
ezért igazán hálás lesz, mert bár nem 
fogalmazódik meg benne, ő is hiányol 
valamit.

Rák 

Ha van néhány óra mínusza alvásból, 
akkor ezt ne próbálja kávéval pótolni, 
hanem igyekezzen mindent elintézni, 
és bújjon ágyba időben!

Bak 

Nem szereti a váratlan helyzeteket, 
amikor nincs ideje felkészülni. Ma ez 
többször is előfordulhat, de minden 
szituációt könnyedén megold.

Bika 

Ma igazi kihívásokkal kell szembe-
néznie munkahelyén, ami rég nem 
tapasztalt lendületet ébreszt Önben, 
ezt partnere is nagyra értékeli majd.

Skorpió 

Talán úgy gondolja, ilyesmire nincs 
ideje, de mindenképp érdemes lenne 
beiktatni néha egy-egy wellnessestet 
kedvesével vagy egy jó barátjával.

Oroszlán 

Legyen még egy kicsit kritikus akkor 
is, ha az új lehetőségek nagyon 
kecsegtetőnek tűnnek. Óvatossága 
hamarosan megtérül.

Vízöntő 

Elérhető közelségbe kerül a siker, ha 
időben észreveszi a lehetőségeket 
és él is velük. Ha új ismeretségekre 
vágyik, ma szerencsés lehet.

Ikrek 

Ha munkatársai próbára teszik is a 
türelmét, ne menjen bele játszmákba! 
Bár nehezére esik, most mégis célsze-
rű lenne kompromisszumokat kötni.

Nyilas 

Egyik munkatársa sokkal többet érez 
Ön iránt, mint szimpátiát, és ez elvon-
ja az Ön figyelmét munkájáról, hiszen 
nem tudja, hogyan viselkedjen vele.

Szűz 

Ma meglepően céltudatosan és 
átgondoltan tud cselekedni, ami talán 
meglepi környezetét, hiszen ezt az 
oldalát csak ritkán mutatja meg.

Halak 

Kos 

HoroszkópHulladékból gyártanának repülőgép-üzemanyagot

Üzemanyag szemétből
Együttműködésre lépett egy megújuló üzemanyagokat gyártó céggel a 

British Airways olyan hulladékfeldolgozók tervezése és létesítése érdeké-

ben, amelyek megújuló repülőgép-üzemanyagot állítanak elő háztartási 

hulladékból – adja hírül az MTI.

A Velocys vállalattal létrejött 
együttműködés része a brit lé-
gitársaság azon terveinek, hogy 
hosszú távon fenntartható üzem-
anyagot biztosítson repülőgép-
parkja számára. Az első ilyen 
hulladékfeldolgozó évente több 
ezer tonna szemétlerakóba vagy 
elégetésre szánt háztartási hul-
ladékot – pelenkákat, műanyag 
élelmiszer-csomagolóanyago-
kat, csokolédépapírt – fog fogad-
ni, hogy átalakítsa tisztaégésű, 
fenntartható üzemanyaggá. Ez-
zel a brit légitársaság 50 szá-
zalékkal fogja csökkenteni a 

károsanyag-kibocsátást 2050-ig 
– olvasható a BA honlapján.

A kezdeményezés nemcsak 
a szénkibocsátás csökkenté-
sét fogja segíteni, hanem ahhoz 
is hozzájárul, hogy jelentősen 
kevesebb szemét kerüljön le-
rakókba. Nagy-Britanniában 
évente 15 millió tonna szeme-
tet szállítanak lerakókba, ami 
nemcsak a környezetet káro-
sítja, de a klímaváltozást okozó 
üvegházhatású gázok további 
felszabadulását eredményezi.

A tervezett hulladékfeldol go-
zó annyi üzemanyagot fog gyár-

tani, amennyi elegendő a BA 
London és a kali forniai San Jo-
sé, valamint a lou isianai New 
Orleans között működő Boeing 
787-es Dreamliner típusú re-
pülőgépei járatainak egész évi 
üzemeltetéséhez.

A  megúju ló  repülőgép-
üzemanyag több mint  60 
százalékkal csökkenti  az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást, 
ami hozzá fog járulni a szén-
kibocsátás globális csökkenté-
séhez és a levegő minőségének 
javulásához a nagy légikikötők 
térségében.

Az államok és London között közlekedő Boeing 787-esek egész évi üzemanyag-szükségletét előállítanák

FORRÁS: AIRPLANE-PICTURES.NET




