MAGAZIN
Ezen a napon
1720-ban 1828-ban

II. Rákóczi Ferenc a törökországi Rodostóba költözött a
kuruc emigrációval együtt.
Bordeaux-ban meghalt
Francisco José de Goya y
Lucientes spanyol festő, metsző és litográfus.
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Horoszkóp

Emléket állítottak a búr háború hősi halottjának

Magyar hős Afrikában
FORRÁS: FACEBOOK/SZÉKELYEK A MAGASBAN

Sikerrel járt Tulit Zsom-

Kos



Magánéletében komoly változások
következnek be, amit egyelőre nehezen
tud kezelni. Őrizze meg a higgadtságát,
csak rutinmunkákkal foglalkozzék!

expedíció két tagja, akik

Új ismeretségekre tesz szert, amelyek
révén kissé felgyorsulnak ön körül az
események, a megoldatlan problémák
pedig új megvilágításba kerülnek.

a Dél-afrikai Köztársa-

Ikrek

1871-ben 1879 -ben

Péterhegyen megszületett
Mikola Sándor fizikus-pedagógus.

sában rátaláltak gróf

Meghalt Szent Bernadett katolikus szűz, akinek tiszteletére e napon tartják Szent Bernadett ünnepét.

búr háború hősi halott-

Tisztázza azon problémákat, amelyek
felemésztik az energiáit, és ami miatt
képtelen továbblépni! Nyíltan és őszintén tudassa érveit az érintettekkel!

1889-ben

Megszületett Charlie Chaplin angol filmszínész, forgatókönyvíró és filmproducer (A
kölyök, A diktátor).

1896-ban



1830-ban 1867-ben

Bika

Meghalt Katona József drámaíró, a Bánk bán szerzője.

Megszületett Makláry Zoltán
színész, országgyűlési képviselő.

Megszületett Wilbur Wright
amerikai pilóta, aki fivérével
végrehajtotta az első sikeres
motoros repülést.

Forrás: ezenanapon.hu

RECEPT

Ottisfoz.szhblog.ro

Abált sertésnyelv
Hozzávalók:
2 disznónyelv,
1 babérlevél,
4 cikk fokhagyma, 1 fej
vöröshagyma,
1 teáskanál szemes fekete bors vagy borskeverék, só, őrölt pirospaprika, 3 cikk fokhagyma zúzva.
Elkészítés: A megmosott disznónyelveket egy közepes fazékba tesszük, és felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Hozzáadjuk a babérlevelet, a hagymát, a fokhagymát, sót, borsot, és addig főzzük
(kb. 2 óra) amíg a nyelvek megpuhulnak.
A főzőlében hagyjuk hűlni. Amikor kihűltek a nyelvek, kivesszük a főzőléből, lecsöpögtetjük, a szükséges részeket eltávolítjuk, bedörzsöljük zúzott fokhagymával, és megszórjuk őrölt paprikával. Langyosan vagy hűtve, vékonyan szeletelve
fogyaszthatjuk.
Az előző sudoku megfejtései

bor és Szarukán László,
a Khumba-Transz Afrika

Wass Albert, a II. angol–



jának sírhelyére.

Rák

M

Használja ki azokat a lehetőségeket,
amelyek csak rövid ideig érvényesek!
Mindig a pillanatnyi helyzet szerint döntsön, azonban ne meggondolatlanul!

egtalálta gróf Wass Albert – az író Wass Albert
nagybátyjának – sírhelyét a Dél-afrikai Köztársasában
a Khumba-Transz Afrika elnevezésű expedíció két tagja, Tulit
Zsombor és Szarukán László.
„A helyszínen végzett kutatás
eredményei arra engednek következtetni, hogy nagy valószínűséggel rátaláltak gr. Wass Albert
sírhelyére. A II. angol–búr háború hősi halottjának sírját a
Dél-afrikai Köztársaságban, a
hajdani Transzváll keleti határán kutatták. Az első eredmények
után a keresést kiterjesztették
Szváziföldre, majd Mozambikra
is” – osztotta meg a hírt a Székelyek a magasban expedíciósorozat Facebook-oldalán.
Szebeni Zsuzsa, a kutatást
kezdeményező Carola Egyesület vezetőségi tagja a Krónika
megkeresésére elmondta, a Székelyek a magasban tagjai a feltárás érdekében maradtak hátra
az expedíció többi tagjához képest. „A székely fiatalok itthonról csak néhány adattal indultak
el, és nagyban elősegítette a kutatást, hogy hozzáférhettek a Wass
Albert halálával kapcsolatos feljegyzésekhez. Munkájukat Szabó Kristóf helyi újságíró, valamint
Király András nagykövet segítette. A sírhelyén egy virágcsokrot

Oroszlán

Tiszteletadás a hősi halott emlékének
és székelyzászlót helyeztek el”
– fogalmazott Szebeni Zsuzsa.
Hozzátette, az egyesület azért támogatta és tartotta fontosnak a sír
megtalálását, mert ezáltal egyrészt felelevenítették a búr háború magyar áldozatainak emlékét.
Érdekesség, hogy az egyesület
névadója Szilvássy Carola a múlt
század elején végigjárta már ezt
az afrikai utat. „Szilvássy Carola
az 1902-ben elhunyt Wass Albert unokatestvére volt, és Wass
Rachellel – aki szintén unokatestvérük – közösen vállalkoztak arra, hogy 1909-ben felkutassák a
sírt. Egy gránit lapot is szerettek
volna vinni, de végül ezt később
helyeztette el a család” – magyarázta Szebeni Zsuzsa. Hozzátette, Wass Albert a holland király
megbízatásából ment Dél-Afrikába, az angolok ölték meg, mert
eltitkolt egy üzenetet, de még ellenfelei is méltatták hősiességét.
A rendhagyó expedíciót a Székelyek a magasban Sportklub, és
a Sepsi SIC Outland Expedition
szervezte. A túra résztvevői 45

nap alatt 16 ezer kilométert tettek meg speciálisan felszerelt autóikkal. Kilenc országon mentek
át, Egyiptomból indultak, majd
Szudán, Etiópia, Kenya, Tanzánia, Zambia, Zimbabwe, Botswana érintésével jutottak el a
Dél-afrikai Köztársaságba. Az
expedíció tagjai – Debreczeni
László, Demeter László, Szarukán László és Tulit Zsombor –
február 26-án repülővel utaztak
Egyiptomba, majd az ott várakozó autókkal kezdték meg a kontinens átszelését. A vállalkozás
két tagja rendelkezik autós expedíciók tapasztalatával, ők már
részt vettek többek között a Budapest–Bamako-ralin, az Ázsia
Race versenyen, a Saharun–Marokkó expedíción. A Székelyek a
magasban expedíciósorozat két
tagja pedig Európa, Ázsia, Afrika, Észak- és Dél- Amerika
számos országában megfordult,
céljuk egy-egy kontinens legmagasabb hegycsúcsának megmászása volt.
BEDE LAURA

SUDOKU

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.





Magánviszonyai jól alakulnak, ezúttal
képes egy hullámhosszra kerülni a környezetében élőkkel. Próbáljon meg időt
szánni az anyagi kérdésekre is!

Szűz



Rengeteg energiával és lelkesedéssel
töltődik fel, szakmai tudását most
nagyra értékelik. Fordítson több időt a
személyes viszonyainak ápolására!

Mérleg



Uralkodó bolygója arra ösztönzi önt,
hogy irányító szerepet vállaljon. Olyan
célokat tűzzön ki maga elé, amelyekkel
a kollégái is azonosulni tudnak!

Skorpió



Kis erőfeszítéssel átalakíthatja eddigi
munkarendjét. Mérje fel a személyes
kötelezettségeit, és ha lehet, csak kockázatmentes tennivalókat vállaljon!

Nyilas



Hogyha teheti, halassza el a döntéseit,
de ha erre nincs lehetősége, akkor kérjen gondolkodási időt, és elemezze ki a
kényes problémákat a társaival!

Bak



Számos feladat várja ma önt. Készítsen
ütemtervet, és még akkor is tartsa magát a célkitűzéseihez, ha zavaró tényezők próbálják eltéríteni az útjáról!

Vízöntő



Hivatásában figyeljen oda minden
részletre, és csak ezután lépjen a tettek
mezejére! Ha sikereket akar elkönyvelni, keressen segítőket maga mellé!

Halak



Remekül szót ért a kollégáival, és
hamar ráhangolódik a csapatmunkára.
Amennyiben teheti, az esetleges kritikákat tapintatosan fogalmazza meg!

