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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.Hozzávalók: 55–60 dkg fi-
nomliszt, 2,5 dkg friss élesztő, 
3 dl víz, szárított oregánó, 1 
kávéskanál cukor, 1 dl olaj, 1 
evőkanál só; a töltelékhez: 1,5 
dl sűrített paradicsom, 20 dkg 
sajt (vékony szeletek),  15 dkg 
sonka, bébispenót.

Elkészítése: Az élesztőt a cukorral 1 dl langyos vízben 
felfuttatjuk. A lisztet, az olajat és a sót tálba mérjük, 
hozzáöntjük a megkelt élesztőt, és a maradék vízzel kelt 
tésztát dagasztunk. Lefedve, langyos helyen duplájára 
kelesztjük. Ha megkelt a tésztánk, lisztezett munka-
felületre borítjuk, és kb. 1 cm vastagságú téglalapot 
nyújtunk belőle. A paradicsomsűrítményt megsózzuk, 
majd a tésztára kenjük. Egyenletesen rászórjuk a dara-
bokra tépkedett sonkát, a bébispenótót, és befedjük a 
szeletekre vágott sajttal.  Egyenlő méretű négyzetekre 
vágjuk a tésztát, és egy olajjal  kikent formába állítjuk.  
Még 15–20 percet kelesztjük, végül 180 fokra melegí-
tett sütőben 40–45 perc alatt megsütjük a kenyeret.

Tavaszi pizzakenyér

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

Megszületett Joseph Priestley 
angol természetbúvár, filozó-
fus és teológus, az ammónia, 
a szén-monoxid 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 Wes-
selényi Miklós.

Megszületett Donáth Gyula 
szobrászművész, aki a Tatabá-
nyánál található turulszobrot 
készítette. 

Megszületett Percival Lowell 
amerikai csillagász, aki hitt 
abban, hogy van élet a Mar-
son.

Az Amerikai Egyesült Államok 
minden részében elfogadták 
az egységesített időmérést.

Megszületett Mező Ferenc ta-
nár, aki az 1928-as amszterda-
mi szellemi olimpián aranyér-
met és babérkoszorút nyert.

Megszületett Guttmann Béla 
válogatott labdarúgó, nem-
zetközi szinten is kiemelkedő 
edző.

Megszületett William J. Casey, 
aki 1981 és 1987 között 
a CIA igazgatója volt.

Megszületett Janet Flanner 
amerikai újságírónő, aki majd-
nem 50 éven keresztül írt Pá-
rizsból az amerikaiaknak.

Tennessee államban törvény 
lépett hatályba, amely megtil-
totta az evolúció tanítását.

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

Megszületett William H. (Hall) 
Macy amerikai színész (Tűz 
a víz alá, Amikor a farok csó-
válja...).

Ártatlannak találták a Ford 
Motor Companyt gondatlan-
ságból elkövetett emberölés 
vádjában.
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Köszöntő
Köszöntjük Krisztián nevű olvasóin-
kat, valamint mindazokat, akik ezen 
a napon ünneplik születésnapjukat.

Krisztián: A latin Christianus név 
rövidüléséből származik. Jelentése 
Krisztushoz tartozó, keresztény.

Felháborodást keltett a videó

Cigarettázó orangután

A 27 éves férfi egy hete lá-
togatott el családjával a 
bandungi állatkertbe. Az 

orangutánok kifutójánál rágyúj-
tott egy cigarettára. Ekkor az 
egyik orangután odament hoz-
zá, és felemelte a kezét, mintha 
a cigarettát kérte volna. A fér-
fi pedig odadobta azt az állat-
nak. Az egyik látogató videóra 
vette az egészet, majd feltöltöt-
te az internetre. A felvétel nagy 
felháborodást keltett, az állat-
kert pedig feljelentette a 27 éves 

férfit, aki végül tegnap felad-
ta 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 jogszabályokat, 
amiért akár három hónap börtön-
büntetést is kaphat.

Bár egyelőre nem tartóztatták 
le, a rendőrfőnök elmondta, hogy 
nagyon komolyan veszik az ügyet, 
és felemlegetett egy hasonló ese-
tet, 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.

Akár börtönbüntetésre is ítélhetik a cigarettát eldobó férfit

Forrás: ezenanapon.hu

Feladta magát a férfi, akinek cigarettáját egy orangután szívta el egy indoné-

ziai 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.

Ezen a napon

FORRÁS: ABCNEWS.COM

Nem sokat várt egy hivatásával kapcso-
latos lépéstől, ám kellemesen fog csa-
lódni, kiderül ugyanis, hogy akár élete 
nagy lehetősége is kialakulhat belőle.

Szerelmi hódításról fog szólni a mai 
nap. Ez jelentheti azt is, hogy Ön csa-
varja el valaki fejét, de akár azt is, hogy 
Ön akad valaki hálójába.

Sokat kell most dolgoznia, de ezt nem is 
bánja, hiszen tudja, hogy mindez kama-
tostól megtérül rövid időn belül, és akkor 
majd lazíthat.

Amikor mindenáron meg akarja értetni 
magát, olyan sok szempontból magya-
rázza el az adott dolgot egyszerre, hogy 
egészen összezavarja partnerét.

Kivételes érzékkel varázsolja szebbé kör-
nyezetét. Ez nem egyszerűen lakberende-
zést jelent, hiszen kiterjed a környezeté-
ben élők érzelmi, lelki életére is.

Vegye észre végre, milyen sokra vihetné, 
ha ötleteit és briliáns megoldásait saját 
érdekében használná fel és nem mások 
sikeréhez asszisztálna velük!

Ha valamennyire sikerül kordában tar-
tania érzelmeit, nem kell félnie, hogy a 
sors rosszul bánik Önnel. Figyelje meg 
első reakcióit minden helyzetben!

Ha képes következetesen kitartani 
elhatározása mellett és ragaszkodik 
céljaihoz, rövid időn belül megvalósít-
hatja egyik régi álmát.

Vigyázzon a közlekedéssel! Ma mások 
helyett is Önnek kell figyelnie, ha meg 
akarja úszni a napot kisebb koccanás 
vagy sérülés nélkül.

Rengeteg időt, energiát, kitartást igényel, 
hogy hivatásában feljusson a csúcsra. Mi-
vel Önben megvan mindez és szakmailag 
is felkészült, semmi sem állhat az útjába.

Ha nem tud megúszni bizonyos kel-
lemetlen feladatokat, jobban teszi, ha 
minél hamarabb túlesik a dolgon és nem 
halogatja sokáig.

Ne ijedjen meg semmitől, legyen 
talpraesett! Ha azt érzi, hogy valaki túl-
feszítette a húrt, ne fakadjon ki rögtön, 
inkább számoljon el tízig!
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