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Komoly gondokkal küszködik, nehezen 
talál megoldásokat a kérdésekre. 
Próbáljon meg többet lazítani, hogy át 
tudjon lendülni ezen a mélyponton!

Izgalmas fordulat várható az életében, 
ami megerősítheti a személyes kap-
csolatait. Maradjon a realitások talaján, 
így nem érheti önt csalódás!

Nincs csúcsformában, de mégis sikerül 
mindent úgy megszervezni, hogy a 
végére érjen a tennivalóinak. Új célkitű-
zésekbe viszont ne kezdjen bele!

Uralkodó bolygója arra ösztönzi, hogy 
engedje ki a kezéből az irányítást. Most 
alkalma nyílik fellendíteni a régebbi, 
kissé elhanyagolt kapcsolatait.

Kissé önzően viselkedik, hajlamos 
figyelmen kívül hagyni mások igényeit. 
Változtasson az álláspontján, ha nem 
akar ellenségeket szerezni magának!

Bár ma meggondolatlan lépéseket 
tesz, a rátermettségének és szakmai 
tapasztalatainak köszönhetően köny-
nyen leküzdi a kialakult problémákat.

Könnyen eléri, amit szeretne, főleg 
akkor, ha társait is bevonja a kreatív öt-
leteibe. Egyedül az a veszély fenyegeti, 
hogy túlságosan elbízza magát.

Ne engedje, hogy felgyűljenek a problé-
mák ön körül, mert így nem tudja kéz-
ben tartani az irányítást! Magánélet-
ében meglepetésben lesz része.

Felgyorsulnak az események. Hiva-
tásában az alkalmazkodó készségét 
tesztelik, magánéletében pedig a közös 
érdekek dominálnak.

Összegezze az elmúlt időszak esemé-
nyeit, és vonja le a tanulságokat! Ha 
új tennivalókba kezd, mindenképpen 
alaposan fontolja meg a lépéseit!

Ne tegyen figyelemfelkeltő dolgokat! 
Könnyen a kritikák kereszttüzébe ke-
rülhet. Őrizze meg a higgadtságát, és 
inkább maradjon a háttérben!

Legyen következetes, és ne rohanja le a 
munkatársait olyan elvárásokkal vagy 
ötletekkel, amelyeket nem tud szakma-
ilag kifogástalanul eléjük tárni.
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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.
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Zöldbab görögösen feta 
sajttal 

Hozzávalók: 50 dkg zöldbab, 1 doboz há-
mozott paradicsom, 1 fej hagyma, 3 cikk 
fokhagyma, kevés olívaolaj, oregánó ízlés 
szerint, kakukkfű ízlés szerint, só ízlés sze-
rint, bors ízlés szerint (őrölt), feta sajt íz-
lés szerint. 

Elkészítés: A megpucolt zöldbabot sós 
vízben roppanósra pároljuk. Egy másik 
edényben a hagymát megtisztítjuk, ap-
róra vágjuk, a fokhagymát összezúzzuk. 
Kevés olívaolajon megpároljuk a hagy-
mákat, majd hozzáadjuk a paradicso-
mot és a fűszereket. Sózzuk és borsoz-
zuk. Hozzáadjuk a zöldbabot, és össze-
főzzük. Tálaláskor feta sajtot morzso-
lunk a tetejére.

Budán 60 éves korában meg-
halt II. Ulászló magyar király, 
I. Ulászló néven Csehország 
királya.

Spanyolország első királya 
lett Habsburg Károly,  
I. Károly néven.

John Harvard puritán teoló-
gusról elnevezték a Harvard 
Egyetemet.

Megszületett Joseph Priestley 
angol természetbúvár, filozó-
fus és teológus, az ammónia, 
a szénmonoxid és az oxigén 
felfedezője.

Megszületett II. József német–
római császár, magyar és cseh 
király, a „kalapos király”.

Megszületett Charles 2nd 
Earl Grey, aki a róla elnevezett 
teáról maradt meg a történe-
lemben.

Elkezdődött a nagy pesti 
árvíz, melynek mentési 
munkáiban hősiesen vett 
részt báró Wesselényi  Miklós.

Megszületett Mező Ferenc 
tanár, aki az 1928-as amsz-
terdami szellemi olimpián 
aranyérmet és babérkoszorút 
nyert.

Leégett Nikola Tesla New 
York-i laboratóriuma.

Megszületett Guttmann Béla 
válogatott labdarúgó, nemzet-
közi szinten is kiemelkedő edző.

Franklin Delano Roosevelt, az 
Amerikai Egyesült Államok 
elnöke bejelentette, hogy újra 
megnyitották a bankokat.

Megszületett Tunyogi Péter, a 
P. Mobil egykori énekese és a 
Tunyogi Rock Band frontem-
bere.

Megszületett Malek Andrea, 
többszörös Artisjus-díjas és 
EMeRTon-díjas színésznő, 
énekesnő.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

A 27 éves férfi egy hete látoga-
tott el családjával a bandungi 
állatkertbe. Az orangutánok 

kifutójánál rágyújtott egy cigaret-
tára. Ekkor az egyik orangután 
odament hozzá, és felemelte a ke-
zét, mintha a cigarettát kérte vol-
na. A férfi pedig odadobta azt az 
állatnak. Az egyik látogató videó-
ra vette az egészet, majd feltöltötte 

az internetre. A felvétel nagy felhá-
borodást keltett, az állatkert pedig 
feljelentette a 27 éves férfit, aki vé-
gül tegnap feladta magát. 

„Sajnálom a történteket, és 
bocsánatot kérek az állatkert 
vezetésétől, az indonéziai em-
berektől, főleg a bandungiaktól 
és minden állatszerető ember-
től. Szívből bánom a tettemet” 

– mondta a férfi, akit csak DJ mo-
nogrammal azonosított a rendőr-
ség. A férfi tettével megsértette 
az állatkínzást tiltó jogszabályo-
kat, amiért akár három hónap 
börtönbüntetést is kaphat.

Bár egyelőre nem tartóztat-
ták le, a rendőrfőnök elmondta, 
hogy nagyon komolyan veszik az 
ügyet, és felemlegetett egy hasonló 
esetet, amely tavaly történt. 2017 
novemberében az ugyancsak 
Nyugat-Jáván fekvő Bogor város 
szafariparkjában egy férfi alko-
holt itatott egy szarvassal és egy 
vízilóval. Philips Bondi akkor nyil-
vánosan bocsánatot kért viselke-
déséért, és bejelentette, hogy a 
vezeklés részeként a jövőben rá-
szoruló állatokat fog gondozni.

Felháborodást keltett a videó

Cigaretta az orangutánnak

Akár börtönbüntetésre is ítélhetik a cigarettát eldobó férfit

Feladta magát a férfi, akinek cigarettáját egy oran-

gután szívta el egy indonéziai állatkertben. A férfi 

odadobta az állatnak a meggyújtott cigarettát, amit 

egy másik látogató levideózott. A felvétel felkerült 

az internetre, nagy port kavarva – írja az MTI.
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