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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: 3 dl natúr 
joghurt, 6 dl liszt, ízlés 
szerint agaveszirup, 1 
tojás, 1 evőkanál vaní-
liaaroma, 1,5 dl olaj, 1 
tasak sütőpor, 50 dkg 
őszibarack vagy kajszi-
barack, egy maréknyi 
áfonya/ribizli, kevés 
barna cukor.

Elkészítése: A tészta alapanyagait egy tálba mérjük, 
kézi habverővel simára keverjük. Egy piteformát ki-
vajazunk, majd a tésztát belesimítjuk. A tetejét sűrűn 
kirakjuk a cikkekre vágott barackkal, megszórjuk a 
ribizlivel, meghintjük kevés barna cukorral. 180 fokos 
sütőben kb. 30–35 percig sütjük, ekkor tűpróbával 
ellenőrizzük, és ha szükséges, még addig sütjük, amíg 
már nem ragad rá tészta. Langyosra hűlve kivesszük 
a kapcsos formából, és hagyjuk teljesen kihűlni, majd 
szeletelve tálaljuk.

Barackos-ribizlis joghurtos pite

Meghalt II. (Vak) Béla ma-
gyar király, akit azért vakí-
tottak meg, hogy ne lehes-
sen uralkodó.

VIII. Henrik kivégeztette 
ötödik feleségét, Catherine 
Howardot nem bizonyítható 
házasságtörésért.

Párizsban meghalt François 
Viète francia matematikus, 
a tizedes törtek használatá-
nak bevezetője.

Galileo Galilei megérkezett 
Rómába a Szent Törvény-
szék kihallgatására.

III. (Orániai) Vilmos herceg, 
Hollandia helytartója és 
felesége, II. (Stuart) Mária 
trónra lépett Angliában.

Londonban először jelent 
meg kolerafertőzés.

New Yorkban lázadás tört ki 
a liszt magas ára miatt.

Megszületett Csók István 
kétszeres Kossuth-díjas fes-
tő, kiváló művész.

Először került sor Bécsben 
a Kék Duna keringő 
bemutatására.

Meghalt Richard Wagner né-
met klasszicista zeneszerző 
(A bolygó hollandi, Loheng-
rin, Tannhauser).

Megszületett Elizabeth Vir-
ginia „Bess” Truman, Ameri-
ka 33. elnökének felesége.

Auguste és Louis Lumière 
szabadalmaztatta a kinema-
tográfot.

Megszületett Georges 
Simenon világhírű francia–
belga író, Maigret felügyelő 
kitalálója.

Megszületett Kim Novak 
amerikai színésznő, a 
Vertigo főszereplője.

Megszületett George Segal 
színész (Nicsak, ki beszél?, 
A kábelbarát).

Meghalt Nagy István festő, 
az alföldi festők egyike 
(Legelésző birkák).

Megszületett Oliver Reed 
angol színész, aki 61 évesen, 
utolsó szerepe közben halt 
meg (Marco Polo).

New Yorkban megszületett 
Stockard Channing színész-
nő (A hírek szerelmesei).

Megszületett Földes László 
(Hobo) Kossuth-díjas ze-
nész, író, színész.
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Ezen a napon

Recept Sudoku

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

Linda: A -lind, -linde, -linda végű 
összetett, germán eredetű nevek 
önállósult becézője (+Adelinda, 
Belinda, Ermelinda, Relinda). 
A névelem jelentése: hársfából 
készült pajzs.

Egy korábbi szerelme vagy valaki az 
ismerősei közül jóval többet szeretne, 
mint amit Ön meg tud adni, ezért 
egyre feszültebb a viszonyuk.

Mielőtt belekezd egy munkahelyi 
szerelmi viszonyba, tudnia kell, hogy 
mindig mindenről tudni fognak mun-
katársai és semmi sem maradhat 
titokban.

Mérleg 

Az Ön szemében az egyik fő bűn, ha 
valaki legszemélyesebb érzéseiben 
próbál turkálni. Éreztesse azonnal az 
illetővel, hogy túllépett a határain!

Rák 

Ne engedje most, hogy figyelmét 
eltereljék érzései vagy érzékei. Ha 
koncentráltan foglalkozik feladatá-
val, hamar a végére érhet, és jöhet 
a lazítás.

Bak 

 Életének több területén is jelent-
kezhet a komoly elkötelezettség 
lehetősége. Ez jelenthet egy valóban 
hosszú távra szóló állást, vagy akár 
házasságot is.

Bika 

Vagy anyagi téren, vagy szerelmi 
életében rendkívül előnyös ajánlatra 
számíthat ma. Ragadja meg a lehető-
séget, semmiképp ne szalassza el!

Skorpió 

Vegye észre, miben és mennyiben 
mások a környezetében élők vagy 
dolgozók! Ez segíthet abban, hogy 
elfogadja másságukat és nyitottabb 
legyen feléjük.

Oroszlán 

Csábító ajánlatot kap, felkínálnak Ön-
nek egy jobb állást. De vajon valóban 
szüksége van mindarra, amivel ez az 
új lehetőség jár?

Vízöntő 

Hivatalos utazása során igazán nem 
kell szerénykednie. Most minden arra 
szolgál, hogy Ön tökéletesen felké-
szülhessen üzleti tárgyalására.

Ikrek 

Nem mindenki lelkesedik a terveiért, 
ötleteiért, de ez ne vegye el a kedvét! 
Ha már elkezdi megvalósítani őket, 
mindenki felismeri nagyszerűségüket.

Nyilas 

Új párkapcsolatát kimeríthetetlen for-
rásnak érzi. Olyan erőket mozgat meg 
Önben, amelyek létezését korábban 
még csak nem is sejtette.

Szűz 

Gondolja át, melyek azok a dolgok, 
amelyeket kezdetben együtt csináltak 
kedvesével és annyi örömüket lelték 
benne! Frissítse fel ezeket az élmé-
nyeket!

Halak 

Kos 

HoroszkópKiadták Michel Foucault egy befejezetlen művét

Mégis megjelentették
Több mint harminc évvel Michel Foucault halála után – és határozott 

akarata ellenére – megjelent Franciaországban a filozófus egy befejezet-

len könyve, A szexualitás története című sorozatának negyedik és egyben 

utolsó kötete – írja az MTI.

Az egyik legjelentősebb 
francia szépirodalmi kiadó, a 
Gallimard gondozásában meg-
jelent Les aveux de la chair (A 
test vallomásai) című írásában 
Foucault (1926–1984) a korai 
kereszténység gondolatvilágá-
ban és gyakorlatában vizsgál-
ja a szexualitás fogalmát – írta 
a The New York Times. A soro-
zat első három kötete a 17. szá-
zadtól a 20. század közepéig 
taglalja a szexuális magatartás-
formák történetét.

Foucault 1984-ben halt meg 
egy AIDS-szel összefüggő be-
tegség következtében, ezért 
már nem tudta befejezni a ne-
gyedik kötetet, amely pénteken 
jelent meg Franciaországban. 
A mű megjelenésének előzmé-
nye, hogy a francia filozófus 
hajdani élettársa, Daniel Defert 

2013-ban eladta a párizsi Fran-
cia Nemzeti Könyvtárnak a 
tulajdonában lévő Foucault-ar-
chívumot, benne a Les aveux 
de la chair egy kézzel írt és 
egy gépelt kéziratával, utóbbit 
Foucault el is kezdte javítani. 
Miután az írás elérhetővé vált 
a kutatók számára, a filozófus 
családja – írásainak jogtulajdo-
nosa – úgy döntött, hogy a nagy-
közönséggel is megosztja.

Henri-Paul Fruchaud, Fou-
cault unokaöccse szerint a 
kötet egy harmadik, gépelt vál-
tozata már eleve a Gallimard 
tulajdonában volt, hiányosan 
és hibásan. „Miután immár 
mind a három változat a ke-
zemben volt, világossá vált, 
hogy szabad az út az utolsó kö-
tet megjelenése előtt” – mond-
ta Fruchaud.

A The Lives of Michel Fou-
cault című életrajzi könyvében 
David Macey azt írja, hogy a fi-
lozófus hivatalos végrendelet 
nélkül halt meg, azonban hát-
rahagyott egy levelet, amely-
ben határozottan megtiltotta, 
hogy halála után bármely mű-
vét kiadják. A dokumentumból 
egyértelműen kiderül továb-
bá, hogy Foucault a lakását és 
a benne lévő összes tárgyat, 
köztük befejezetlen könyvének 
anyagait is élettársára hagyta. 
Egy 2010-es interjúban Dani-
el Defert azt mondta, ragaszko-
dik ahhoz, hogy a mű ne csupán 
a tudományos világ tagjai szá-
mára legyen elérhető. „Mi ez a 
kivételezés a doktoranduszok-
kal? Én azt az elvet vallom, hogy 
vagy mindenki, vagy senki” – 
szögezte le.

A kötet a francia filozófus végakarata ellenére jelent meg

Forrás: ezenanapon.hu

FORRÁS: THINGLINK.COM




