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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: 60 dkg darált 
sertéshús, 2 kisebb zsemle 
vagy 2 szelet kenyér, 2 tojás, 
1 fej hagyma, 5 cikk fok-
hagyma, 2 teáskanál mustár, 
csipetnyi őrölt gyömbér, 
őrölt bors, só; a mártáshoz: 
5 dl sör, 2 evőkanál étkezési 
keményítő, 2 dl főzőtejszín, 
1 fej hagyma, só, bors, 2 cikk 
fokhagyma.

Elkészítése: A zsemlét vízbe áztatjuk, majd kicsavar-
juk, és a húshoz adjuk. Hozzáadjuk az apróra vágott 
hagymát, a zúzott fokhagymát, a tojásokat, a mustárt, 
valamint a fűszereket. Egynemű, formázható masszá-
vá gyúrjuk össze. Nedves kézzel gombócokat formá-
lunk a húsmasszából, melyeket edénybe rakunk. Sör-
rel felöntjük, belevágjuk a kétféle hagymát, sózzuk és 
borsozzuk, majd fedő alatt pároljuk addig, amíg a hús 
elkészül. Végül a tejszínt elkavarjuk a keményítővel, és 
besűrítjük a mártást. Párolt rizzsel és sörrel kínáljuk.

Sörös húsgolyók

Megjelent Edgar Allan Poe 
amerikai író A Morgue utcai 
kettős gyilkosság című 
írása, amely az első detektív-
történet.

Megszületett Daniel Chester 
French amerikai szobrász, Ab-
raham Lincoln ülő márvány-
szobrának készítője.

Megszületett Joan Miró i 
Ferrà katalán festőművész, 
grafikus, szobrász és kera-
mikus.

Megszületett Lionel Leo 
Hampton amerikai vibrafo-
nos, zongorista, ütős, zene-
karvezető, dzsesszzenész.

Megszületett Szeleczky Zita 
színésznő (Leányvásár; Sze-
gény gazdagok, Fekete gyé-
mántok, Gül baba).

Meghalt Kazay Endre gyógy-
szerész és szakíró, az első 
magyar nyelvű gyógyszeré-
szeti gyűjtemény összeállí-
tója.

Megszületett Jessica Lange 
amerikai színésznő (King-
Kong, A postás mindig kétszer 
csenget).

Megszületett Crispin Glover 
filmszínész (Vissza a jövőbe, 
Veszett a világ, Néha a csajok 
is úgy vannak vele).
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Planktont neveztek el A kék bolygó című dokumentumfilmről

Sorozatról kapta nevét

Az  a p r ó ,  n ö v é n y s z e r ű
organizmus a tengeri öko-
szisz téma egyik kulcs-

eleme, amely a Syracosphaera 
azureaplaneta hivatalos nevet 
kapta, ami a kék bolygó latin 
megfelelője – írja a BBC hírpor-
tálja. Az egysejtű algát az Atlanti-
óceán déli részén gyűjtötték be, 
de világszerte megtalálható az 
óceánokban. A University Colle-
ge London (UCL) kutatói a név-
adással Sir David Attenborough 
és a dokumentumfilmet készí-
tő csapat előtt fejezték ki tisz-
teletüket.

Sir David Attenborough a UCL-
en járt a felújított földtudományi 
tanszék megnyitásán, amikor 
ünnepélyesen értesítették a név-
adásról. Mint mondta, a gesztus 

„nagy megtiszteltetés” számá-
ra, és nagyon örül annak, hogy 
ezzel segíthet felhívni a figyel-
met a planktonok fontosságára. 
„Ha elmondanám az igazságot, 
hogy a fitoplankton, az óceánok-
ban oxigént termelő zöld plank-
ton sokkal fontosabb a légkör 
számára, mint az összes esőer-
dő, az emberek megdöbbenné-
nek” – fogalmazott. Kiemelte, ez 
az oxigéntermelés és a szén-di-
oxid körforgásának lényeges ele-
me, és ha ezt összezavarjuk, az 
az egész légkörre kihat.

A Kék bolygó plankton mind-
össze tíz mikron átmérőjű, egy 
emberi hajszál átmérője ennek 
hétszerese. Csak néhány napig 
él, de e rövid idő alatt hihetet-
len bonyolultságú és szépségű 

alakzatokat ölt. Számos fajt ne-
veztek már el Attenborouh-ról, 
köztük egy ritka trópusi pillangót 
és egy röpképtelen indonéz boga-
rat. Más élőlények is kaptak nevet 
hírességekről: egy lódarázs pél-
dául Beyoncé, egy majomfaj John 
Cleese komikus, egy leveli béka 
pedig Károly herceg nevét viseli. 
A kék bolygó plankton azonban 
az első, amely egy televíziós so-
rozatról kapta nevét.

James Honeyborne, A kék boly-
gó 2. producere elmondta: „a 
fitoplanktonok, bár nagyon ap-
rók, az óceáni élet alapját je-
lentik. Táplálékai a kis halaktól 
kezdve az óriási bálnákig renge-
teg élőlénynek, segítenek meg-
őrizni a vizek, így az egész bolygó 
egészségét.”

Mindössze tíz mikron átmérőjű a Kék bolygó plankton

Forrás: ezenanapon.hu

Először neveztek el fajt egy tévéműsorról: a BBC A kék bolygó című soroza-

táról kapta nevét az óceán „lüktető szíveként” is emlegetett planktonok egyik 

faja – írja az MTI.
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Munkahelyén számíthat az emberek 
hálájára, mégpedig olyan helyről is, 
amivel egyáltalán nem számolt. Marad-
jon szerény az elismerések ellenére is!

Nehéz ellenállnia, amikor annyira nyil-
vánvalóan érzi, hogy kinek mire lenne 
szüksége. Ilyenkor óhatatlanul feláldoz-
za saját vágyait.

Itt az ideje a lazításnak, szórakozásnak, 
és főként a pihenésnek. Akár egyetlen 
kikapcsolódással töltött délután is ren-
geteg élményt ad.

Akár szabadságon van, akár a munkája 
veszi igénybe, se a szórakozást, se a mun-
kát ne vigye túlzásba! Csináljon mindent 
inkább valamivel lassabban!

Nagy a kísértés, hogy teljes egészében 
megoldottnak tekintse a helyzetet, de 
tudja jó, hogy néhány apróságot még el 
kell intéznie.

Ha Önre bíznak egy titkot, akkor arról 
valóban hallgatnia kell, még ha Önnek 
nem is tűnik olyan fontosnak vagy 
jelentőségteljesnek az ügy.

A sors ma szokatlan helyzeteket és így 
szokatlan lehetőségeket kínál Önnek. 
Bár általában óvatosan közelít a dolgok-
hoz, most kockáztasson!

Ma bizony csak nehezen tudja kiharcolni, 
amit akar. Szinte minden területen alku-
dozni kénytelen, és így sok kompromisz-
szumot kell kötnie.

A nap minden percében nem várható 
el, hogy romantikus hangulatot tudjon 
teremteni kedvesének, de néha azért 
szakítson rá időt!

A mai napot nagyon ambivalens érzések-
kel zárja, mert sikereket ér el ugyan, de 
tudja, hogy ezek csak látszateredmények. 
Ne aggódjon, a valódi siker sincs messze.

Párkapcsolatában engedje szabadon 
fantáziáját! Keressen új lehetőségeket, 
amikor együtt lehetnek, gyűjtsenek új 
közös élményeket!

Egy csapásra felszabadultnak érzi 
magát. Legyen az a kedveséhez fűződő 
kapcsolat vagy pénzügyi gond, a nyo-
masztó probléma megoldódott.

Mérleg 

Rák 

Bak 

Bika 

Skorpió 

Oroszlán 

Vízöntő 

Ikrek 

Nyilas 

Szűz 

Halak 

Kos 

Horoszkóp

Köszöntő
Pénteken Tivadar, szombaton Konrád, 
vasárnap Csilla nevű olvasóinkat 
köszöntjük, valamint mindazokat, 
akik ezeken a napokon ünneplik 
születésnapjukat.

Tivadar: Görög, latin eredetű a 
Theodor név magyar megfelelője. 
Jelentése Isten ajándéka.
Konrád:  Germán eredetű név, jelen-
tése merész és tanács(adó). 
Csilla: Írói névalkotás a csillag szó-
ból. A nyelvjárási csilla szó jelentése 
pedig a gyékény és a nád gyenge 
hajtása, illetve gyéren növő sás.

Fogászat
Április 21-én és 22-én 
a sürgõs ségi eseteket 
dr. Károly Ferenc jr. 
ren de lőjében látják el, 
a Győzelem utca 17/3. 
szám alatt, 9–12 óra 
között (telefonszám: 
0266-213657).




