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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 2 személyre: 4 közepes krumpli, 7–8 
apró retek, egy maréknyi vékonyra szelt lila káposz-
ta, 1 szál újhagyma, kis csokor petrezselyemzöld; az 
öntethez: 1,5 dl joghurt, fél citrom leve, 1 evőkanál 
olívaolaj, só, bors.

Elkészítése: A krumplit héjában sós vízben meg-
főzzük, majd meghámozzuk és kihűtjük. Kockákra 
vágjuk. A többi zöldséget felaprítjuk. Összekeverjük az 
öntet hozzávalóit, és beleforgatjuk a zöldséget.

Tavaszi joghurtos burgonyasaláta

A belháború során I. Géza a 
mogyoródi csatában győzel-
met aratott Salamon magyar 
király felett, majd elfoglalta a 
trónt.

Harmincéves korában meg-
halt János Zsigmond erdélyi 
fejedelem, a szabad vallásgya-
korlás támogatója.

Megszületett Georg Philipp 
Telemann német barokk zene-
szerző.

William Penn angol kvéker 
misszionárius megalapította 
Pennsylvaniát.

Eli Whitney amerikai feltaláló 
szabadalmaztatta a gyapot-
magtalanító gépet.

Megszületett Bem József len-
gyel katonatiszt, az 1848–49-
es szabadságharc tábornoka.

Megszületett id. Johann 
Strauss osztrák hegedűmű-
vész, zeneszerző, karmester 
(Radetzky-induló).

Kötelezővé tették az első hiva-
talos magyar gyógyszerkönyv 
használatát.

Megszületett Albert Einstein 
német születésű amerikai 
fizikus, a relativitáselmélet 
kidolgozója.

Erkel Ferenc István király című 
operájának ősbemutatója volt 
az Operában.

Megszületett Galánthai gróf 
Esterházy János, Csehszlová-
kia magyar mártír politikusa.

Megszületett László Gyula 
Széchenyi-díjas magyar ré-
gész-történész, képzőművész, 
egyetemi tanár.

Megszületett és 94 évvel ké-
sőbb ugyanezen a napon halt 
meg Akira Yoshizawa, az origa-
mi nagymestere.

Megszületett Diane Arbus 
amerikai fotóművész aki tör-
pékről és óriásokról készített 
képeket.

Genfben aláírták a Magyaror-
szág pénzügyi helyreállítását 
célzó Népszövetségi kölcsön-
re vonatkozó egyezményt.

Meghalt George Eastman, a 
Kodak atyja, aki lehetővé tette 
a fényképezést az átlagembe-
rek számára.

Megszületett Michael Caine 
Oscar-díjas angol színész 
(Hannah és nővérei, Árvák 
hercege).
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Köszöntő
Köszöntjük Matild nevű olvasóinkat, 
valamint mindazokat, akik ezen a 
napon ünneplik születésnapjukat.

Matild:  Germán eredetű név. Ele-
meinek jelentése: hatalom + harc. 

Megfejtették az időskori izomgyengülés okát

Az idegeken múlhat

A tudósok 168 embert vizs-
gáltak meg, és azt találták, 
hogy a láb izmait irányító 

idegek száma mintegy 30 száza-
lékkal csökken 75 éves korukra 
– számolt be az eredményekről 
a BBC hírportálja a Journal of 
Physiology című tudományos lap 
friss számában megjelent tanul-
mány alapján.

Az öregedéssel a lábizmok 
gyengébbek lesznek, veszítenek 
tömegükből, ezért végül a min-
dennapi mozdulatok – a lépcső 
megmászása vagy a fotelből fel-
állás – is nehézséget okozhat. Bár 
szinte mindenkivel megtörténik, 

okait mégsem ismerték teljesen. 
Fiatal felnőttként az emberi ge-
rincvelőben 60–70 ezer ideg irá-
nyítja a láb izmait – mondta el a 
BBC-nek Jamie McPhee, a Man-
chesteri Metropolitan Egyetem 
professzora.

„A kutatás eredményei alapján 
ez jelentősen változik az életkor 
előrehaladtával: 30–60 százalék-
kal kevesebb az ideg idős korban. 
Az izmoknak azonban megfelelő 
jelre, ingerületre van szükségük 
az idegrendszertől, hogy össze-
húzódjanak és az ember mozog-
hasson” – magyarázta McPhee. 
A kutató a kanadai Waterlooi 

Egyetem és a Manchesteri Egye-
tem tudósaival dolgozott együtt, 
részletes MRI-felvételeket ké-
szítettek az izomszövetről, fel-
jegyezték az izmok elektromos 
aktivitását, hogy megbecsüljék 
a megmaradt idegek számát és 
méretét. Az egészséges izmok 
képesek egyfajta védekezésre: a 
fennmaradt idegek új nyúlványo-
kat „állítanak munkába”, hogy 
megmentsék az izmokat a sorva-
dástól. Valószínűbb, hogy edzet-
tebb, nagyobb méretű izmokkal 
rendelkező embereknél műkö-
dik ez a védekezés – tette hoz-
zá McPhee.

Csak bírjuk idegekkel! Az életkor előrehaladtával számuk jelentősen csökkenhet

Forrás: ezenanapon.hu

Az idegek csökkenő mennyiségén múlhat a láb izmainak természetes idős-

kori gyengülése egy nemzetközi kutatócsoport szerint.

Ezen a napon
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Testileg elfáradt kicsit, de szellemileg 
várja az újabb kihívásokat. Beszélgessen 
újdonsült barátaival, sok dolgot hallhat 
tőlük, ami felkelti érdeklődését.

Gyorsan megsértődik ma, sokat 
duzzog, nem tudja kezelni a váratlan 
szituációkat, pedig mostanában renge-
teggel találkozik.

Minden gondolatát kitölti a szerelem, 
ezért alig-alig tud munkájára figyelni. Ha 
teheti, tegye félre minden tennivalóját, 
és adja át magát érzelmeinek!

Néha a szorult anyagi helyzetnek is van 
előnye. Ma például ennek köszönheti, 
hogy ennyire koncentráltan a munkájá-
val foglalkozik és kreativitása szárnyal.

Nagyszerű formában van, és hála 
dinamikus beállítottságának és ügyes 
beszédkészségének, valami olyasmit ér 
el, ami sokat jelent Önnek.

Amikor érzései nem befolyásolják dön-
téseit, Ön könnyedén, remek gyakorlati 
érzékkel kezeli a legkülönbözőbb kérdése-
ket, máskor viszont képtelen tisztán látni.

Szereti, ha elismerik érdemeit, márpedig 
kedvese most annyira a saját problé-
máival van elfoglalva, hogy nem értékeli 
kellőképpen az Ön eredményeit.

Akkor tud igazán jól működni egy közös-
ségben – legyen az munkahelyi csapat 
vagy a családja – ha érzi, hogy megbíznak 
Önben.

Alkalmas a mai nap mindenféle hivatalos 
ügy elindítására, szerződések megkö-
tésére vagy nagy értékű vásárlásra. Ha 
teheti, ma lépjen ezekben az ügyekben!

Kedvese az az ember, aki képes feltárni 
az Ön legbensőbb titkait is. Használja ki a 
lehetőséget, hiszen ebben csak kevesen 
képesek segíteni Önnek.

Ha túl sokat vár el a környezetében 
élőktől, miközben Ön minden feladat 
alól kibújik, jogosan fognak neheztelni 
Önre. Legyen igazságosabb!

Töltsön mindennap több időt saját vá-
gyaival! Ne legyen túlságosan szigorú 
saját magával szemben! Engedjen meg 
egy kicsivel több lazítást!
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