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A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hi-
ányzó 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.
Hozzávalók: 
40 dkg borjúhús, 
2 vérnarancs, 
1 fej hagyma, 1 
evőkanál liszt, 2 
evőkanál méz, 
1 dl tejszín, 1 
evőkanál barna 
cukor, 1 evőkanál 
olaj, só, bors.

Elkészítés: A húst megmossuk, és csíkokra vágjuk. 
A mézet a cukorral  összekeverjük, ízesítjük borssal, 
majd a húst beleforgatjuk. Legalább két órát hűtő-
be rakjuk pácolódni. Ezután egy serpenyőben kevés 
olajat forrósítunk, a hagymát megdinszteljük benne,  
belerakjuk a húst a páccal együtt, sózzuk, és addig 
sütjük, amíg a leve elfő (megpuhul a hús), hozzáadjuk 
a cikkekre vágott vérnarancsot, majd hozzáöntjük a  
liszttel elkevert tejszínt, és összepároljuk. Párolt rizs-
zsel tálaljuk.

Vérnarancsos borjúragu

Meghalt Jusztiniánusz kelet-
római császár, aki megkísé-
relte helyreállítani a Római 
Birodalom egységét.

Nápolyban megszületett 
Aragóniai Beatrix kétszeres 
magyar királyné, a legutál-
tabb magyar királyné.

Kolumbusz Kristóf lehorgony-
ozott egy szigetcsoportnál, 
amelynek a „Tizenegyezer 
szűz” nevet adta.

Samuel Pepys bejelentette, 
hogy sikeres vérátömlesz-
tést végzett kutyákon.

Megszületett Johann Lucas 
von Hildebrandt osztrák 
építész (ráckevei Savoyai 
Kastély, Belvedere).

Meghalt Gottfried Leibniz 
német filozófus és polihisz-
tor.

Augsburgban megszületett 
Johann Georg Leopold Mo-
zart osztrák muzsikus, Wolf-
gang Amadeus Mozart apja.

Megszületett Robert Fulton 
amerikai mérnök, feltalá-
ló, az első működő gőzhajó 
megalkotója.

Meghalt Georg Hegel német 
filozófus.

Párizsban megszületett 
Claude Oscar Monet francia 
impresszionista festő (Tavi-
rózsák).

Móron megszületett Weker-
le Sándor politikus, minisz-
terelnök, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagja.

Megjelent Herman Melville 
regénye, a Moby Dick.

Megszületett Sir Frede-
rick Grant Banting kanadai 
Nobel-díjas orvoskutató, az 
inzulin egyik felfedezője.

Megszületett Gazdag Erzsi 
író, költő, aki kedves és 
derűs gyermekverseiről 
ismert.

Statáriális bíróság elé állí-
tották Rákosi Mátyást, Gő-
gös Ignácot, Hámán Katót 
és Vas Zoltánt.

Megszületett a brit trónörö-
kös, Károly, Fülöp herceg és 
II. Erzsébet gyermekeként.

Megszületett Condoleezza 
Rice amerikai külügyminisz-
ter asszony.

Meghalt Tony Richardson 
Oscar-díjas angol rendező, 
író (A hosszútávfutó magá-
nyossága).
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Ezen a napon

Recept Sudoku

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

Aliz: Héber, germán, francia, angol 
eredetű. Az Alice névből szárma-
zik, mely az Adelheid, Alexandra, 
Aloysia, Elisabeth nevek önállósult 
francia és angol becézője. Jelenté-
se nemes, harcos, bölcs.

Beteljesületlen vágyak gyötrik, ame-
lyekkel bizony kezdeni kell valamit. 
A lehető legjobb az volna, ha módot 
találna beteljesítésükre.

Figyeljen arra, hogy elegendő időt 
szánjon a másokkal végzett közös te-
vékenységekre, különben túlságosan 
belemélyed saját problémáiba.

Mérleg

Jelenlegi pozíciójától függetlenül 
ragadja meg a továbbképzésre kínál-
kozó alkalmat. Ismeretei elmélyítése 
új utakat nyithat meg Ön előtt.

Rák

Lássa be, hogy Ön sem terhelhető a 
végletekig. Ha most nem figyel oda az 
egészségére, később komoly problé-
mái lehetnek belőle.

Bak

Azokon a napokon, amikor különösen 
sokat ül, kímélje fokozottan a hátát. 
Ne emeljen nehéz dolgokat, ne tegyen 
hirtelen mozdulatokat.

Bika

Azonnal átlátja azokat a folyamato-
kat, amelyek Ön körül zajlanak, így 
nem lehet rávenni, hogy feleslegesen 
vállaljon magára feladatokat.

Skorpió

Fáradtnak érzi magát, és ezért in-
gerültebb, mint általában, de ha igyek-
szik megértő lenni és megbeszélni a 
problémákat, az este már a pihenésé 
lehet.

Oroszlán

Nemcsak azért érdemes kipróbálnia 
valamilyen sportot, mert egészséges, 
hanem mert kiváló lehetőség, hogy új 
emberekkel ismerkedjen meg.

Vízöntő

Ügyeljen rá, hogy ne váljon türelmet-
lenné vagy ingerültté, ha növekszik 
az Önre nehezedő nyomás, mert 
akkor az apróságok is tönkretehetik 
a napját.

Ikrek

Könnyebben visszanyerné belső bé-
kéjét, ha képes lenne megbocsátani 
valakinek, aki egy súlyos hibát köve-
tett el, legalábbis Ön szerint.

Nyilas

A mai nap eseményei meglehetősen 
gyors tempót diktálnak. Szakértel-
mének köszönhetően új feladatokat 
ajánlanak fel Önnek.

Szűz

A mai nap rejthet egy-két buktatót 
anyagi téren, de mivel összességében 
pozitív erők hatnak, kis odafigyeléssel 
elkerülhető a baj.

Halak

Kos
HoroszkópJárványok, éhínségek áldozatai a csehországi sírokban

Jelentős lelet
Harminc középkori tömegsírt tártak fel a kelet-csehországi Kutná 

Horában a régészek. Szakértők szerint európai szempontból is jelentős 

leletről van szó – írja az MTI.

„Összesen mintegy más-
félezer csontvázat ta-
lá l tunk a  fe l tárási  

helyszínen, amely a legnagyobb 
ilyen jellegű középkori temetke-
zőhely Csehországban. A holt-
testek kétharmada harminc 
tömegsírban volt elhelyezve, 
ami európai szempontból is je-
lentőssé teszi a felfedezést” 
– mondta Jan Frolík, a cseh Ré-
gészeti Intézet képviselője új-
ságíróknak.

Egy-egy tömegsírban 50–70 
ember volt eltemetve, többsé-
gük a 14–15. századbeli járvá-

nyok, illetve éhínség áldozatai. 
Levéltári források szerint a ré-
gióban 1318-ban, majd 1348 és 
1350 között pusztítottak nagy 
járványos betegségek és éh-
ínség. „Egy ilyen tömegsír egy 
rövid időszak áldozatainak ma-
radványait tartalmazza, tehát 
nagyon jó példája lehet a kora-
beli helyi lakosság összetételé-
nek. Ez szakmai szempontból 
rendkívül értékes és fontos” – 
magyarázta a régész. Hozzátet-
te, ennyi tömegsír felfedezése 
egy helyen Európában példa 
nélküli lelet.

A régészeti kutatások a Kutná 
Hora peremén található híres 
csontkápolna teljes felújítása al-
kalmából kezdődtek. A 2014 óta 
folyó felújítást tíz évre tervez-
ték, a költségeket pedig mint-
egy 55 millió koronára becsülik. 
A műemlék a munkálatok idején 
is látogatható. A csontkápolna 
a kelet-csehországi régió egyik 
leglátogatottabb nevezetessége. 
A helyi Mindenszentek templo-
mának része, és szinte minden 
berendezése emberi csontokból, 
becslések szerint 40–50 ezer el-
hunyt csontjaiból készült.

A Kutná Hora-i csontkápolna

Forrás: ezenanapon.hu

FORRÁS: DREAMSTIME




