
Hozzávalók: 
27 dkg tejpor, 
18 dkg cukor, 
12 dkg vaj, 
1 dl víz, 
5 dkg kakaó-
por, (esetleg 
mogyoró, dió, 
mazsola).

Elkészítése:
A tejport 
a kakaóporral 
alaposan ösz-
szekeverjük, 
eldolgozzuk. A 
vizet felforraljuk a cukorral, és forrástól számítva 6 
percig forraljuk, ezután beleolvasztjuk a vajat, majd a 
kész vajascukros masszát elkavarjuk a tejporos masz-
szában. Egy kisebb tepsibe simítjuk, és hideg helyre 
tesszük. Miután megdermedt, felszeleteljük.
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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.

Csokoládés-banános zabkeksz

Meghalt Dávid Ferenc, az 
Erdélyi Református Egyház 
első püspöke.

49. születésnapján meghalt 
Bethlen Gábor erdélyi feje-
delem.

Meghalt Johannes Kepler 
német csillagász, aki leírta a 
bolygók ellipszis pályáját, és 
aki feltalálta a távcsövet.

Megszületett Sir William 
Herschel német csillagász, 
aki felfedezte az Uránuszt.

Pozsonyban magyar király-
lyá koronázták II. Lipótot, 
aki egyidejűleg német-ró-
mai császár és cseh király 
is volt.

Meghalt Tolnai gróf Festetics 
Leó, a pesti Nemzeti Színház 
igazgatója, zeneszerző.

Heidenheim an der 
Brenzben megszületett Er-
win Rommel német vezértá-
bornagy, „a sivatagi róka”.

Miller Reese Hutchison sza-
badalmaztatta az elektro-
mos hallókészüléket.

Oklahoma lett az Ameri-
kai Egyesült Államok 46. 
állama.

Megszületett Török Erzsi 
Kossuth-díjas mezzoszop-
rán énekes, a magyar nép-
dalkincs népszerűsítője.

Meghalt Henryk Sienkiewicz 
irodalmi Nobel-díjas lengyel 
regényíró.

Megszületett Petula Clark, 
a 60-as évek népszerű éne-
kesnője, akinek 14 slágere 
szerepelt a Top 40-ben.

Kassán megszületett Nóg-
rádi Ferenc olimpiai bajnok 
labdarúgó.

Megszületett Daniel 
Barenboim argentínai szüle-
tésű izraeli zongoraművész, 
karmester. 

Megszületett Beverly 
D’Angelo amerikai színésznő 
(Európai vakáció).

Elvis Presley először szere-
pelt filmben, ahol elénekelte 
Love Me Tender című dalát.

New Yorkban meghalt Rei-
ner Frigyes világhírű kar-
mester.

Washingtonban 250 000 
ember tüntetett a vietnami 
háború ellen.

Meghalt Jean Gabin francia 
színész (Mire megvirrad, 
Nyomorultak, A nagy áb-
ránd).
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Ezen a napon

Recept Sudoku

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

Albert: Germán eredetű, az Adal-
bert férfinév rövidülése. A magyar 
Béla névvel mesterségesen 
azonosították. Jelentése nemes, 
fényes, híres. 

Ha már érzi is, hogy ideje lenne egy 
kis testmozgásnak, de nincs rá módja, 
legalább annyit tegyen meg, hogy 
mindig távolabb parkol a bejárattól.

Tervezzen előre! Döntse el, mit szeret-
ne, majd tegyen vágyai megvalósu-
lásáért! Ha céljaira összpontosít, ma 
gyorsan haladhat előre.

Mérleg 

Fontos üzleti partnereivel vagy felette-
seivel különös érzékenységgel bánjon 
ma. Próbálja megérezni hangulatukat, 
és igazodjon hozzájuk.

Rák 

Kiváló nap a mai szakmai vagy pénz-
ügyi dolgok intézésére. Kiválóan tudja 
képviselni ma saját érdekeit, ami elen-
gedhetetlen ebben az ügyben.

Bak 

Ha tökéletesen meg van győződve sa-
ját igazáról, akkor is hallgassa meg a 
másik fél álláspontját is, és ne ragasz-
kodjon makacsul saját véleményéhez.

Bika 

Ha valakit meggyőzni próbál, legyen 
állhatatos, de barátságos. Fontos, 
hogy a másik végig érezze az Ön jóin-
dulatát és ne tekintse ellenségnek.

Skorpió 

Találjon olyan tevékenységeket, 
elfoglaltságokat, olyan társaságot, 
amelyben ellazulhat, ahol igazán felol-
dódhat és elengedheti magát.

Oroszlán 

Érdemes most némi időt szánnia 
ismeretei bővítésére. Szentelje estéjét 
annak, hogy visszavonul és elmélyül 
kedvenc olvasmányaiban.

Vízöntő 

Vannak helyzetek, amikor jobb visz-
szafogottnak lenni és kivárni, hogyan 
alakul a helyzet. Legyen még egy kis 
türelemmel!

Ikrek 

Sok tekintetben nagy lehetőségeket 
rejt a mai nap. Ha változtatni vagy 
javítani szeretne valamin az életében, 
most megteheti.

Nyilas 

Itt az ideje, hogy a tettek mezejére 
lépjen és megvalósítsa elképzeléseit! 
Ha csak üldögél és a lehetőségeket 
mérlegeli, elszalasztja a lehetőséget!

Szűz 

Egy ideje egyre magasabbra és ma-
gasabbra teszi a mércét, így a legtöbb 
felbukkanó pályázónak esélye sincs 
arra, hogy a közelébe kerüljön.

Halak 

Kos 

HoroszkópCáfolja a hiedelmet az új kutatás

Szexbe belehalni?
A szex nagyon ritkán okoz hirtelen szívhalált egy új amerikai kutatás sze-

rint, melyről a BBC számolt be.

A kutatók 4557 hirtelen szív-
halál adatait elemezték. 
Azt találták, hogy csak 

34 történt szexuális együttlét 
alatt vagy egy órán belül utá-
na. Az utóbbiak közül 32 volt 
férfi, írja az MTI. A kaliforni-
ai Cedars-Sinai Kardiológiai 
Intézet munkatársa, Summet 
Chugh elmondta, tanulmánya 
volt az első, amely a szexuá-
lis tevékenységet mint a hirte-
len szívhalál lehetséges kiváltó 
okát vizsgálta volna. A kutatást 
az Amerikai Kardiológiai Tár-
saság (AHA) konferenciáját mu-
tatták be.

Szívleállás az, amikor a szív 
valamilyen működési zavar 
miatt nem dobog tovább. Aki-

nek leáll a szíve, az elájul, nem 
vesz levegőt, és ha nem végez-
nek rajta szív-tüdő (CPR) újra-
élesztést, akkor meghal. Nem 
azonos a szívrohammal, ami-
kor a vér nem jut a szívbe, mert 
a véráram útja elzáródik. Az 
ismert volt, hogy a szex szív-
rohamot okozhat, ám a szív-
leállással való összefüggését 
eddig nem vizsgálták. Chugh 
és kollégái 2002 és 2015 között 
az oregoni Portlandben tör-
tént szívhalálok kórházi ada-
tait vizsgálták meg. Az esetek 
mindössze egy százaléka kö-
tődött szexuális aktushoz. A 
páciensek túlnyomó többsé-
ge férfi volt, többségében kö-
zépkorú, és már volt szív- és 

érrendszeri panasza. A tanul-
mány megállapította, hogy az 
eseteknek csak egyharmadá-
ban végeztek szív-tüdő újra-
élesztést. Chugh szerint ez 
kiemeli a CPR megismerteté-
sének jelentőségét, tekintet 
nélkül a szívleállás körülmé-
nyeire.

Egy másik tanulmány, amit 
ugyanezen a konferencián hoz-
tak nyilvánosságra, bemutatta, 
hogy már a hatéves gyerekek 
is meg tudják tanulni a CPR-t. 
A Brit Kardiológiai Alapítvány 
azt javasolja a szívrohamon 
vagy szívműtéten átesett páci-
enseknek, hogy négy-hat hetet 
várjanak a szexuális élet újra-
kezdésével.

Nem kell aggódni, mint kiderült, a szex ritkán okoz szívhalált
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