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Előrelépésre számíthat, amennyiben 
képes alacsonyabbra állítani a mércét 
önmagával szemben. Tanulja meg kiak-
názni jellemének sajátos vonásait!

Munkáját főként az elszántság és a cél-
szerűség jellemzi. Ámde semmiképp 
ne vállaljon többet, mint amennyit ere-
je, valamint az ideje megenged!

Használja ki a kreatív képességeit és 
a szellemi kapacitását! Merészebben 
újítson, a hivatásában, illetve a magán-
életében egyaránt!

Mozgalmas nap vár önre, fontos kér-
désekben kell döntenie. Bár kiválóak a 
megérzései, figyeljen oda a részletekre, 
tetteiben pedig legyen megfontolt!

Dolgozza ki a terveit részletesen, hogy 
minél gyorsabban eljuthasson a célja-
ihoz! A hatékonyság érdekében alkal-
mazzon újszerű módszereket!

Szétszórtan viselkedik, nehezen tud 
koncentrálni a teendőire. A gondok elle-
nére maradjon türelmes, és mindvégig 
őrizze meg optimizmusát!

Remek ötletei támadnak, ám a kivite-
lezéshez hiányzik önből a lendület. Ha 
úgy érzi, támogatás nélkül nem tud ér-
vényesülni, forduljon segítségért!

Rossz kedélyállapota miatt a kollégái 
kerülik a társaságát. Ha nem képes ön-
fegyelmet gyakorolni, kénytelen lesz 
egyedül megbirkózni a feladataival.

Nehezen tud összpontosítani, ezért 
szinte minden tevékenység nehezé-
re esik. Legyen fegyelmezett, és főleg a 
határidős munkálataival foglalkozzék!

Uralkodó bolygója megerősíti az ítélő-
képességét, így most fontolóra veheti 
az eddig halogatott kérdéseket. Marad-
jon nyitott a kompromisszumokra is!

A megbeszélésein nyilatkozzék határo-
zottan, és tartsa magát az elveihez! Le-
gyen türelmes, és lépésről lépésre ha-
ladjon, mert csak így érhet célba!

Tele van energiával, a munkájában pe-
dig képes irányítani az eseményeket. 
Ötletei letisztultak, így könnyen kivite-
lezhetők. Ma segítőkre is számíthat.
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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.

SUDOKU

A német Tübingeni Egyetem 
kutatói 2013 óta végeznek 
ásatásokat a területen, és 

tavaly nyáron 92 ékírásos agyag-
táblára bukkantak egy palota 
maradványai között – írta a Live 
Science című tudományos hír-
portál. A Heidelbergi Egyetem 
nyelvésze, Betina Faist nemrég 
megfejtette a táblákon szerep-
lő szöveget, amely az ősi város, 
Mardaman – néhol Mardama – 
nevét rejtette.

A Tübingeni Egyetem profesz-
szora, Peter Pfälzner szerint 
Mardaman romjai, amelyeket 
a mai kurdisztáni autonóm ré-
gió Basszetki nevű faluja köze-
lében fedeztek fel, azt sugallják, 
hogy az ősi város valamikor Kr. 
e. 2800–2650 között született, és 
Kr. e. 1900–1700 között élte vi-
rágkorát. Mardaman később a 
Kr. e. 911 és 612 között fennál-

ló Újasszír Birodalom idején is 
gyarapodott.

Az agyagtáblák nagyjából Kr. 
e. 1250-ből származnak, amikor 
a város az Asszír Birodalom ré-
sze volt és egy asszír kormány-
zó fennhatósága alá tartozott. 
Az ásatást vezető Pfälzner sze-
rint a táblákon lévő szöveg „a kor-
mányzó és Mardama lakóinak 
adminisztratív és kereskedelmi 
kapcsolatait” taglalja.

Az egyéb lelőhelyeken talált ősi 
szövegek tanúsága szerint bár 
Mardaman olykor nagyobb biro-
dalmak részét képezte, voltak 
idők, amikor független királyság-
ként működött.

A palotát – ahol az ékírásos 
táblákat találták – ugyan Kr. e. 
1200 körül lerombolták, ám a vá-
ros fennmaradt. Pfälzner szerint 
története során Mardamant több-
ször is megtámadták, volt, hogy 

részben le is rombolták, csak 
hogy újraépítsék.

A táblákat rejtő edényt vastag 
agyagréteg fedte, amiből a ku-
tatók arra következtettek, hogy 
a város lakói meg akarták óv-
ni őket. „A táblákat valószínű-
leg nem sokkal azután rejtették 
el így, hogy a környező épülete-
ket lerombolták” – írta Pfälzner 
az egyetem közleményében. Hoz-
zátette: „talán a rajtuk szereplő 
információt fontos volt megóvni-
uk és megőrizniük az utókor szá-
mára”.

Mardaman területén folytatód-
nak az ásatások. Pfälzner szerint 
a lelőhelyet szerencsére elkerül-
te a fosztogatási hullám, amely a 
közelmúltban több iraki régésze-
ti területet is sújtott.

„Mivel a Mezopotámia, Anató-
lia és Szíria közötti kereskedelmi 
útvonalaknál feküdt, Mardaman 
minden bizonnyal befolyásos vá-
rossá és regionális királysággá 
fejlődött” – írta Pfälzner, hozzá-
téve, hogy a település olykor még 
riválisa is volt a nagy mezopotá-
miai hatalmaknak.

Mardaman független királyságként is működhetett

Elveszett várost találtak

A kutatások szerint a település alapjait közel ötezer éve tehették le

Egy elveszett ősi város, Mardaman mintegy 4800 

éves romjait fedezték fel a régészek az észak-iraki 

kurdisztáni autonóm régióban – írta az MTI.
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Céklaburger
Hozzávalók: 
1 közepes fej 
cékla, 1 tojás, 
¾ bögre apró 
szemű zabpe-
hely vagy zab-
korpa, 5 dkg 
telemea sajt, 2 
cikk fokhagy-
ma, só, bors, 
olaj a sütéshez.

Elkészítés: A céklát meghámozzuk és le-
reszeljük. Összekeverjük a tojással és a 
zabpehellyel. A fokhagymát megpucoljuk, 
és zúzva hozzáadjuk a céklához, majd be-
lekerül az összetört telemea sajt, és ízlés 
szerint sózzuk, borsozzuk. Jól összedol-
gozzuk, és 30 percet állni hagyjuk. Ezután 
a masszából szép burgerformákat gyú-
runk, és kevés olajban kisütjük. A burger 
összeállításához ízlésünknek megfelelően 
használhatunk bármilyen zöldséget, saj-
tot és szószt.

Házasságot kötött a 14 éves 
Marie Antoinette és a későb-
bi XVI. Lajos, aki ekkor 15 éves 
volt.

Szentté avatták Jeanne 
D’Arcot Rómában. Az 
„orléans-i szűz” parasztlány-
ként látta meg a napvilágot 
Kelet-Franciaországban. A 
százéves háború idején vezet-
te a francia nép felszabadító 
harcát az angolok ellen. A bur-
gundok fogták el és adták az 
angolok kezére, majd az egy-
házi törvényszék elítélte és 19 
éves korában máglyán meg-
égették.

Először tartották meg az Os-
car-díj átadást. Hollywood-
ban volt az első ceremónia. 
Később is legtöbbször Holly-
woodban, de alkalmanként 
Los Angelesben és New York-
ban is rendezték az eseményt.

Megszületett Pierce Brosnan 
ír származású színész (James 
Bond, A panamai szabó, 
Mamma Mia!).

Megszületett Hazel O’Connor 
a 80-as évek Új Hullámjának 
zenésze.

Forrás: ezenanapon.hu
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Az előző  sudoku megfejtései
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