
Hozzávalók: 
50 dkg keksz, 
65 dk sárga-
répa, 25 dkg 
mascarpone 
krémsajt, 2 ta-
sak vaníliás cu-
kor, ízlés szerint 
porcukor, ízlés 
szerint fahéj, 10 
dkg mandalala-
pocska.

Elkészítése: A répákat megpucoljuk, nagyobb dara-
bokra vágjuk, és vízben puhára főzzük. Ha megpuhult, 
botmixerrel pürésítjük. Összekeverjük a krémsajttal, 
a kétféle cukorral és a fahéjjal. Egy kisebb méretű 
tepsi alját szorosan kirakjuk keksszel. Erre jöhet egy 
réteg répás krém, majd újra egy réteg keksz, ismét 
krém, majd egy utolsó rend keksz és krém. Alufóliával 
letakarva egy éjszakát a hűtőben pihentetjük, majd 
pirított mandulával megszórva tálaljuk.
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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.

Sárgarépás kekszes szelet

Szent Cirill és Szent Metód, 
Európa társvédőszentejinek 
napja.

Nürnbergben megszületett 
Zsigmond magyar király, 
egyidejűleg német és cseh 
király, német-római császár.

Megszületett Pietro 
Francesco Cavalli olasz ba-
rokk zeneszerző.

A helybéliekkel történt ösz-
szetűzése során meghalt 
James Cook kapitány, skót 
felfedező.

Megszületett Margaret 
Knight amerikai feltalálónő, 
akit a női Thomas Edison-
ként is emlegetnek.

Meghalt Kocsi Patkó János 
színész, rendező, az első 
magyar nyelvű operaszöveg 
szerzője.

Megszületett Lux Kálmán 
Ybl-díjas építész, restaurá-
tor, aki részt vett Vajdahu-
nyad várának restaurálá-
sában.

Megszületett Papp Simon 
geológus, a magyar kőolaj-
bányászat megteremtője.

A király elfogadta 
a Tisza-kormány 
lemondását.

Megszületett Thelma Ritter 
amerikai színésznő (Min-
dent Éváról).

Megszületett Jimmy Hoffa, 
az amerikai történelem 
legnagyobb munkásvezére, 
aki 1975-ben nyomtalanul 
eltűnt.

Thomas Watson létrehozta 
az IBM Corporationt.

Megszületett Buss Gyu-
la színész, aki nem kapott 
kitüntetéseket, kiemelke-
dő színészi teljesítménye 
ellenére.

Megszületett Csermák Jó-
zsef olimpiai bajnok atléta, 
aki 45 alkalommal szerepelt 
a magyar atlétaválogatott-
ban.

Megszületett Arnold Kopel-
son producer (A szakasz, 
Őrült város, Ne szólj, száj!).

Megszületett Sztankay 
István Kossuth-díjas 
színész (Bors).

Megszületett Kézdy György 
Jászai Mari-díjas színész, a 
Szomszédok teleregény Vi-
rágh Doktora.

Megszületett Alan Parker 
angol filmrendező (Madár-
ka, Evita, Angyalszív).
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Ezen a napon

Recept Sudoku

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

Bálint: A latin Valentinus család-
névből származik. Alapszavának, 
a latin valens szónak a jelentése: 
erős, egészséges.

A kompromisszumkészség nem jelen-
ti azt, hogy bármi miatt feladja elveit, 
sőt ehhez nagyon is szilárd alapokkal 
kell rendelkeznie.

Minden emberi viszonyunk eszenciája 
a párkapcsolat, hiszen itt naponta 
kénytelenek vagyunk ütköztetni 
akaratunkat egy másik ember elvá-
rásaival.

Mérleg 

Kiváló időszak ez arra, hogy belefog-
jon olyan tanulmányokba vagy képzé-
sekbe, amelyek szorosan összefügg-
nek hobbijával.

Rák 

Ne gondolkozzon azonnal gyökeres 
változtatásokban, ha valami nem 
úgy működik, ahogy azt eltervezte! 
Talán elég csak néhány apróságban 
módosítani.

Bak 

Mozgalmas és teljes életet él, ezt 
pedig nagyrészt új párkapcsolatának 
köszönheti. Kedvese annyi energiát 
ébreszt Önben, hogy úgy érzi, bármire 
képes.

Bika 

A siker most csak azon múlik, van-e 
Önben elég kitartás és elkötelezett-
ség az ügy iránt. Ha állhatatos marad, 
minden akadály elgördül az útjából.

Skorpió 

Függetlenségét úgy is biztosíthatja, 
ha elegendő pénzt keres és így anyagi 
dolgok miatt nem kell magára vállal-
nia olyan körülményeket, amelyek 
taszítják.

Oroszlán 

Amikor valaki megbántja érzéseit, Ön 
sokszor visszavonul és nyalogatja a 
sebeit. Időre van szüksége, hogy érzel-
meit illetően tisztán lásson.

Vízöntő 

Ne azonosuljon problémáival, mert 
akkor lehetetlen megoldást találnia 
rájuk vagy kikecmeregnie belőlük. 
Legyen rálátása az eseményekre!

Ikrek 

Katasztrofálisnak látja munkahelyi 
gondjait, pedig valójában minden az 
Ön kezében van. Ha képes megtenni 
egy kockázatos lépést, már kint is van 
a vízből.

Nyilas 

Ha nem vigyáz, nagyon könnyen el-
veszhet ma olyan apróbb feladatok-
ban, amelyek nem fontosak ugyan, de 
mégis felelősséggel tartozik értük.

Szűz 

Pénzügyekkel, anyagiakkal kapcso-
latban ne hallgasson most rokonai ta-
nácsára, csakis azt vegye figyelembe, 
amit a szakemberek mondanak.

Halak 

Kos 

HoroszkópMentális tréning a vénülő ebeknek

Agytorna a frisseségért
Segíthet az idős kutyák szellemi képességeinek szinten tartásában a 

rendszeres mentális stimuláció, amelyet egy érintőképernyős tréning 

által végeztek magyar és osztrák kutatók – számolt be az MTI.

Az élethosszig tartó tanu-
lás nemcsak az emberek-
nek, hanem a kutyáknak 

is hasznos és fontos. A kutyák 
idős korukban is képesek a 
tanulásra, ráadásul a problé-
mamegoldó gondolkodást fej-
lesztő feladatok lassítják a 
szellemi leépülés természe-
tes folyamatát. Viszont az idős 
kutyák mozgásszervi és egyéb 
egészségügyi problémái gyak-
ran gátat szabnak a hagyo-
mányos, fizikai állóképességet 
igénylő tréningeknek. „Ahogy 
a kutyák idősödnek, a gazdák 
egyre kevesebb kihívással ál-
lítják szembe őket, csökken-
tik a foglalkozások, tréningek 
számát és intenzitását. Ennek 
az a következménye, hogy az 
idős kutyákat alig érik pozi-
tív mentális hatások” – idézte 
Lisa Wallist, az ELTE Etológia 
Tanszék Szenior Családi Kutya 
Programja és a bécsi Állatorvo-

si Egyetem Messerli Kutatóinté-
zete közös tanulmányának első 
szerzőjét az ELTE honlapja.

A problémára kínál hatékony 
alternatívát az érintőképernyő 
segítségével végzett játékos tré-
ning, amely egyszerű, jutalma-
zással kombinált számítógépes 
gondolkodtató feladatokkal he-
lyettesíti a fizikai megterhelést 
jelentő tréninget, és segít fenn-
tartani az idős kutyák szellemi 
frissességét. „Olyan egyszerű, 
érintőképernyős feladatokat, 
amelyek megoldása után juta-
lomfalat jár, még az idős kutyák 
is nagy lelkesedéssel végez-
nek” – magyarázta Kubinyi Eni-
kő, a szeniorprogram vezetője. 
Egy szellemi kihívás megoldá-
sa után keletkező pozitív emó-
ció párhuzamba állítható azzal 
az érzéssel, amikor egy idős 
ember valami újat tanul vagy 
valamilyen élvezetes tevékeny-
séget végez.

A rendszeres elmetréning 
nemcsak az embereket, de a 
kutyákat is kizökkenti az idős 
korra oly sokszor jellemző apa-
tikus állapotból azáltal, hogy 
növeli a motivációt, és így még 
több alkalmat teremt a tanu-
lásra. Az érintőképernyővel 
végzett tanulás segíthet az öre-
gedés során jelentkező szellemi 
leépülési folyamatok ellensú-
lyozásában. „Ez a tudományos 
megközelítés egy olyan izgal-
mas kutatást indíthat útjára, 
melynek célja, hogy felhívja a 
figyelmet az állatok élethosszig 
tartó tanulásának fontosságá-
ra” – mondja Wallis.

A kutatócsoport  reméli ,  
hogy a tanulmány nemcsak az 
elektronikai termékeket gyár-
tó szakembereket és szoft-
verfejlesztő cégeket, hanem 
lelkes gazdákat is ösztönöz 
majd a jövőbeni együttműkö-
désre.

Érintőképernyős játékon tanulhatnak a házi kedvencek
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