
10 OÁZISUdvarhelyi Híradó  2018. március 16–18., péntek–vasárnap

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: 1 tasak 
szárzeller (kb. 50 dkg), 
2 krumpli, 1 fej hagy-
ma, 1 evőkanál vaj (vagy 
olaj), 2 evőkanál őrölt 
kurkuma, só, fehér bors, 
1 teáskanál házi ételízesí-
tő, ízlés szerint gyömbér 
(elhagyható, ha nincs), 2 
dl főzőtejszín, 5 dkg dió.

Elkészítése: A zellerszárakat megmossuk, nagyobb 
darabokra vágjuk, majd 1–2 evőkanál vajon pároljuk, 
hozzáadjuk a hagymát, és együtt pároljuk. Közben a 
krumplit meghámozzuk, kockákra vágjuk, és a zeller-
hez keverjük. Felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen 
ellepi, sózzuk és borsozzuk, hozzáadjuk az ételízesí-
tőt, a gyömbért és a kurkumát, majd puhára főzzük.  
Amikor a zöldségek megpuhulnak, botmixerrel pépe-
sítjük, majd a tejszínt hozzáöntjük, és összemelegít-
jük. A diót száraz serpenyőben megpirítjuk, és a leves-
hez kínáljuk. Pirított kenyérkockát is adhatunk mellé.

Kurkumás szárzeller-krémleves

V. (Utószülött) László magyar 
király lefejeztette a 24 éves 
Hunyadi Lászlót, Nándorfe-
hérvár főkapitányát.

Magellán spanyol szolgálat-
ban álló portugál tengerész 
felfedezte a Fülöp-szigeteket, 
ahol később a bennszülöttek 
megölték.

Port Conwayben megszüle-
tett James Madison, aki az 
Amerikai Egyesült Államok 
negyedik elnöke volt 1809-től 
1817-ig.

Megszületett Georg Simon 
Ohm német fizikus, 
az elektromos ellenállás fel-
fedezője.

Megjelent Nathaniel 
Hawthorne egyik leghíre-
sebb regénye, A skarlát 
betű.

Meghalt Puskás Tivadar, Eu-
rópa első telefonközpontjá-
nak megalkotója, a telefonhír-
mondó feltalálója.

Megszületett Gerevich 
Aladár vívó, minden idők 
legeredményesebb magyar 
olimpikonja.

Robert Hutchings Goddard,
a modern rakétatechnika aty-
ja végrehajtotta az első sike-
res rakétakilövést.
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Tudott repülni a szárnyas dinoszaurusz

Szárnyra kapott hüllő

Az Archaeopteryx nagyjából 
150 millió évvel ezelőtt élt a 
mai Dél-Németország terü-

letén. Méretében és külsejében a 
mai szarkára hasonlított, és leg-
feljebb félméteres hosszúságú-
ra nőhetett. Széles, lekerekített 
végű szárnyai voltak, tollazata 
a mai madarakéhoz hasonlított, 
egyébként hüllőszerű volt, áll-
kapcsában éles fogakkal, hosszú 
csontos farokkal és három ujjal, 
amelyek meghajlott karomban 
végződtek. Az Archaeopteryx el-
ső fosszíliája 1861-ben, Bajoror-
szágban került elő. Tudományos 
körökben azóta is élénk vita tár-
gyát képezi, hogy a teremtmény 
vajon a talajon mozgott-e, eset-

leg „vitorlázó repüléssel” közle-
kedett, vagy képes volt repülni.

A Nature Communications című 
folyóiratban publikált tanulmány 
készítői a kémiai elemek elosz-
lását kimutató részecskegyor-
sító, a szinkrotron segítségével 
vizsgáltak meg Archaeopteryx-
kövületeket. Az eredmények sze-
rint az állat szárnycsontjainak 
felépítése megegyezik azon mo-
dern madarakéival, amelyek he-
ves szárnycsapkodással tesznek 
meg rövid repülési távokat. „Az 
Archaeopteryx erőssége a hirte-
len elrugaszkodással induló gyors 
szárnycsapkodás volt” – mondta a 
kutatást vezető Dennis Voeten, a 
franciaországi Grenoble-ben mű-

ködő Európai Szinkrotron Intézet 
munkatársa. Hozzátette: „olyas-
mire gondolunk, mint a fácánok és 
a fürjek. Amikor ezek megpróbál-
nak kitérni egy ragadozó elől, ak-
kor gyorsan felreppennek, rövid 
ideig vízszintesen repülnek, majd 
futva menekülnek tovább”.

A kutatók szerint az, hogy az 
Archaeopteryx már nagyjából 
150 millió évvel ezelőtt képes volt 
így repkedni, azt mutatja, hogy a 
dinoszauruszok repülési képes-
sége jóval előbb kifejlődhetett. 

A szakemberek egykor az el-
ső madárnak gondolták az 
Archaeopteryxet, napjainkban 
viszont már repülő dinoszau-
ruszként tekintenek rá.

Nem az első madár, hanem repülő hüllő volt az Archaeopteryx

Forrás: ezenanapon.hu

Tudott repülni, jóllehet csak fácán módjára, vagyis hirtelen rugaszkodott el a 

talajtól és heves szárnycsapásokkal rövid távokat teljesített a híres szárnyas 

dinoszaurusz, az Archaeopteryx – írja a BBC egy új tanulmányt ismertetve.

Ezen a napon
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Épp elég tapasztalattal rendelkezik már 
a párkapcsolatok terén, hogy lássa, 
valami megváltozott partnerében. Pró-
báljon ráérezni, mi az!

Ön és partnere egészen ellentétes né-
zeteket vallanak a pénzről, ezért fontos, 
hogy jó előre tisztázzák, miként kezelik 
közös pénzügyeiket.

Érveljen logikusan, és közben őrizze meg 
magabiztosságát is! Az öntudatos fellé-
pés önmagában fél siker, főként ha egy 
bizonytalan partnert kell meggyőzni.

Használjon ki most minden olyan lehe-
tőséget, amikor ellenkező neműekkel 
találkozhat, mert a csillagok állása ked-
vező új szerelmek kialakulásához.

Ha pozitívan áll a dolgokhoz, ha képes 
elfogadni mindenről, hogy az hasznos 
tapasztalat az Ön számára, hamarosan 
komoly előrelépéseket tehet.

Változatosságra vágyott, és abban 
igazán nincs hiány. Persze érdemes 
mérlegelnie, hogy vajon mi ér többet, 
az új izgalma vagy a régi biztonsága.

Bármennyire is közel áll Önhöz valaki, 
nem szabad, hogy minden problémáját, 
gondját a magáénak érezze. Tartson egy 
kis távolságot!

Mára már el is tüntethette a télen felsze-
dett pluszkilók nyomait. Ha még nem 
sikerült, kapcsoljon nagyobb fokozatra, 
mozogjon többet!

A Nyilasok általában rosszul viselik, ha 
hízelegniük kell, ha kicsit is alárendelt 
szerepbe kényszerülnek. Higgye el, 
kedvesével szemben ez nem baj.

Azok a problémák, amelyek néhány hete 
annyira megkeserítik az életét, most 
szinte egy csapásra megszűnnek, és újra 
fellélegezhet.

Jogosan érezheti úgy, hogy új fejezet 
kezdődik szerelmi életében. A most 
bekövetkezett változások váratlanok 
ugyan, de mindenképp pozitívak.

Kedvese nagyra értékeli azt a sza-
badságot és önállóságot, amelyet Ön 
megad neki, különösen hogy mindezt 
humorral és kellő tapintattal teszi.
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Köszöntő
Pénteken Henrietta, szombaton 
Gertrúd, vasárnap Sándor nevű 
olvasóinkat köszöntjük, valamint 
mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat.

Henrietta: Magyar, angol, szláv 
eredetű. Jelentése körülkerített 
birtokán uralkodó.
Gertrúd: Germán eredetű név, jelen-
tése dárda erő, varázslónő, vagyis a 
dárdák varázslónője. 
Sándor: A görög Alexander név rö-
vidülésének magyarosodott alakja. 
Jelentése férfiakat vagy férfiaktól 
megvédő. 

Fogászat
Március 17-én és 18-án 
a sürgõs ségi eseteket 
dr. Erőss Enikő ren-
de lőjében látják el, a 
Virágok sétánya 6/3. 
szám alatt, 9–12 óra 
között (telefonszám: 
0740-617385).




