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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 3–4 személyre: 80 dkg zsenge zöldbor-
só (fagyasztott vagy friss), 2 evőkanál vaj, 1 fej hagy-
ma, 2 cikk fokhagyma, ½ mokkáskanál őrölt gyömbér, 
1 marék friss mentalevél, 1 dl tejszín, só, bors.

Elkészítése: A hagymákat megpucoljuk, és apróra 
vágjuk. Egy edényben felhevítjük a vajat, hozzáadjuk a 
hagymákat, és megdinszteljük. Belerakjuk a mentale-
veleket és a gyömbért, majd hozzáadjuk a zöldborsót, 
és felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen csak ellepi. 
Sózzuk és borsozzuk, fedő alatt puhára főzzük. Ha 
szükséges, vízzel pótoljuk. Amikor puha, turmixoljuk, 
és a tejszínnel összekeverjük.

Mentás zöldborsófőzelék

Anna, angol királynő lovaggá 
ütötte Isaac Newtont.

II. Rákóczi Ferenc a törökor-
szági Rodostóba költözött a 
kuruc emigrációval együtt.

Bordeaux-ban meghalt 
Francisco José de Goya y 
Lucientes spanyol festő, met-
sző és litográfus.

Meghalt Katona József 
drámaíró, a Bánk Bán 
szerzője.

Megszületett Anatole France 
francia író (Thaisz, Az Istenek 
szomjaznak).

Meghalt Marie Tussaud fran-
cia viaszöntő, a „Madame 
Tussaud panoptikuma” meg-
alapítója.

Megszületett Zala György 
szobrászművész, a neobarokk 
emlékműszobrászat legjelen-
tősebb mestere.

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

A birodalmi alkotmány életbe 
lépésével Berlin lett a Német 
Birodalom fővárosa.

Péterhegyen megszületett 
Mikola Sándor, fizikus-peda-
gógus.

Megszületett Weiner Leó 
Kossuth-díjas zeneszerző, 
zenetanár.

Megszületett Charlie Chaplin 
angol filmszínész, forgató-
könyvíró és filmproducer (A 
kölyök, A diktátor).

Meghalt Keresztessy József 
vívómester, akinek nevéhez 
fűződik a magyar vívóiskola 
megalapítása.

Megszületett Martin 
Lawrence színész (Bad Boys 
1–2; Nemzetbiztonság Bt.; 
Álj, vagy jövök!)
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Köszöntő
Köszöntjük Csongor nevű olvasóin-
kat, valamint mindazokat, akik ezen 
a napon ünneplik születésnapjukat.

Csongor: Török eredetű régi ma-
gyar személynév, jelentése: sólyom, 
vadászmadár. 

Tulit és Szarukán az afrikai expedíción állított emléket

Megtalálták a gróf sírját

Megtalálta gróf Wass Albert 
– az író Wass Albert nagy-
bátyjának – sírhelyét a 

Dél-afrikai Köztársaságban a 
Khumba Transz-Afrika Expedí-
ció két tagja, Tulit Zsombor és 
Szarukán László. „A helyszínen 
végzett kutatás eredményei ar-
ra engednek következtetni, hogy 
nagy valószínűséggel rátalál-
tak gr. Wass Albert sírhelyére. A 
második angol–búr háború hő-
si halottjának sírját a Dél-afri-
kai Köztársaságban, a hajdani 
Transzváll keleti határán kutat-
ták. Az első eredmények után a 
keresést kiterjesztették Szvá-
ziföldre, majd Mozambikra is” 
– osztották meg a hírt a Széke-
lyek a magasban expedíciósoro-
zat Facebook-oldalán.

Szebeni Zsuzsa, a kutatást 
kezdeményező Carola Egyesü-
let vezetőségi tagja a Krónika 
megkeresésére elmondta, a Szé-
kelyek a magasban tagjai a fel-
tárás érdekében maradtak hátra 
az expedíció többi tagjához ké-
pest. „A székely fiatalok itthonról 
csak néhány adattal indultak el, 
és nagyban elősegítette a kuta-
tást, hogy hozzáférhettek a Wass 
Albert halálával kapcsolatos fel-
jegyzésekhez. Munkájukat Sza-
bó Kristóf helyi újságíró, valamint 

Király András nagykövet segí-
tette. A sírhelyén egy virágcsok-
rot és székely zászlót helyeztek 
el” – fogalmazott Szebeni Zsu-
zsa. Hozzátette, az egyesület 
azért támogatta és tartotta fon-
tosnak a sír megtalálását, mert 
ezáltal egyrészt felelevenítették 
a búr háború magyar áldozatai-
nak emlékét. Wass Albert a hol-
land király megbízásából ment 
Dél-Afrikába, az angolok ölték 
meg, mert eltitkolt egy üzenetet, 
de még ellenfelei is méltatták hő-
siességét.

A rendhagyó expedíciót a Szé-
kelyek a magasban Sportklub és 

a Sepsi SIC Outland Expedition 
szervezte. Debreczeni László, 
Demeter László, Szarukán Lász-
ló és Tulit Zsombor február 26-án 
repülővel utaztak Egyiptomba, 
majd az ott várakozó autókkal 
kezdték meg a kontinens átszelé-
sét. Negyvenöt nap alatt 16 ezer 
kilométert tettek meg speciáli-
san felszerelt autóikkal. Kilenc 
országon mentek át, Egyiptom-
ból indultak, majd Szudán, Eti-
ópia, Kenya, Tanzánia, Zambia, 
Zimbabwe, Botswana érintésé-
vel jutottak el a Dél-afrikai Köz-
társaságba.

BEDE LAURA

Tiszteletadás a hősi halott emlékének

Forrás: ezenanapon.hu
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Néha szeretné valaki másra bízni élete 
irányítását és tudni, hogy ő majd min-
dent rendbe tesz.

Ha sokáig eredménytelenül keresünk 
valamit, egy idő után már nem akarjuk 
elhinni, amikor végre rátalálunk.

Jártas az emberi kapcsolatokban, de 
nem azok érzelmi részében. Az Ön 
számára a különböző viszonyok inkább 
olyanok, mint egy nagy játék feladatai.

Ha gondjai vannak, ne utasítsa vissza 
a segítséget csak azért, mert úgy érzi, 
nem érdemli meg rokonai vagy barátai 
támogatását.

Amíg neheztelés van Önben bármelyik 
közeli hozzátartozója vagy kedvese 
iránt, nem tudja megteremteni azt a 
szeretetteljes légkört, amire vágyik.

Óvakodjon a meggondolatlan kijelenté-
sektől! Kedvese azért próbál közeledni 
Önhöz, mert nem tudja elviselni a ket-
tőjük között támadt távolságot.

Felvillanyozza valaki érdeklődése, és 
egészen más színben kezdi látni a vi-
lágot. Az a tény, hogy véletlenül össze-
hozta Önöket a sors, mindenképp jó jel.

A párt kereső Skorpiók kedvükre válo-
gathatnak az ellenkező nem pályázói 
közül, a kapcsolatban élők pedig új 
szenvedéllyel találnak egymásra.

Szokatlanul mély érzések ébrednek 
Önben. Annyira újszerű tapasztalatot 
jelentenek, hogy újragondolja, mit is 
vár el egy párkapcsolattól.

Ha arra vágyik, hogy nagyobb legyen 
belső nyugalma, hogy ne száguldjanak 
szüntelenül a gondolatai, próbáljon ki 
különböző meditációs technikákat!

A párkapcsolatban élők olyan ajánlatot 
kaphatnak, amely arra készteti őket, 
hogy átgondolják, valójában mennyire 
gondolják komolyan ezt a kapcsolatot.

Egy véletlen találkozás rádöbbenti, 
hogy nem elég, ha a sors kegyében bí-
zik, hanem Ön is tehet azért, hogy ked-
ve szerint alakuljanak az események.
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