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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 (4 adag-
hoz): 7,5 dl kókusztej,  
15 dkg rizs,  1 vanília-
rúd, 25 dkg eper,  5 
dkg kókuszreszelék, 
ízlés szerint cukor, 1 
marék friss menta és 
citromfű keveréke.

Elkészítése: A kó-
kusztejet egy lábas-
ban felmelegítjük 
(ha túl sűrű, kevés 
vízzel hígíthatjuk), 
majd hozzáadjuk a rizset. Lassú tűzön, a kettéhasí-
tott vaníliarúd hozzáadásával, folyamatos kevergetés 
mellett sűrűre főzzük. A kész pudingból eltávolítjuk a 
vaníliarudat, hozzáadjuk a kókuszreszeléket, valamint 
ízlés szerint cukrot. Összeforgatjuk, majd szétosztjuk 
tálkákba vagy poharakba. Az epret ízlés szerint cukor-
ral édesítjük, és  turmixoljuk, majd hozzáadjuk az ap-
róra vágott zöld fűszert. A kihűlt pudingra kanalazzuk, 
majd kicsit behűtjük.

Epres-kókusztejes rizspuding

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

Megszületett Kühne Ede gé-
pészmérnök, mezőgazdasági-
gép-gyáros.

Megszületett Holló Barnabás 
szobrászművész, akinek első-
sorban realisztikus dombor-
művei jelentősek.

Megszületett Henry Fonda 
amerikai színész (Volt egyszer 
egy Vadnyugat).

Kispesten megszületett Fock 
Jenő, aki 1967 és 1975 között 
a minisztertanács elnöke 
volt.

Megszületett Máthé Erzsi 
Kossuth-díjas és kétszeres Já-
szai Mari-díjas színésznő.

Megszületett Grunwalsky Fe-
renc operatőr, rendező, forga-
tókönyvíró (Roncsfilm).

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

Megszületett Debra Winger 
amerikai színésznő (Becéző 
szavak; A kék öböl).

Megszületett Hazel 
O’Connor, az 1980-as évek 
újhullámjának zenésze.

Megszületett Janet Jackson 
amerikai popénekes, zene-
szerző.

A japán Junko Tabei meg-
mászta a Mount Everestet, így 
ő lett az első nő, aki feljutott 
ide.

Meghalt Irwin Shaw amerikai 
író (Oroszlánkölykök; Gazdag 
ember, szegény ember).

Meghalt Sammy Davis Jr. 
afroamerikai énekes, táncos, 
filmszínész (Ocean’s 11, Tripla 
vagy semmi).

Bemutatták a Csillagok há-
borúja II: A klónok támadása 
című egész estés amerikai 
filmet, amelyet George Lucas 
rendezett.

Meghalt Rökk Marika színész-
táncosnő, operett-primadon-
na.

Meghalt Ronnie James Dio 
olasz származású amerikai 
heavymetal-énekes és szö-
vegíró.
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Köszöntő
Köszöntjük Botond nevű olvasóin-
kat, valamint mindazokat, akik ezen 
a napon ünneplik születésnapjukat.

Botond: Régi magyar személynév, 
a buzogány jelentésű bot szó 
származéka, jelentése buzogányos 
harcos.

Az Alzheimer-kór gyógyításában segíthet a kutatás

Emlékeznek a patkányok

A Jonathon Crystal kutató 
által vezetett tanulmány 
a Current Biology című tu-

dományos lapban jelent meg. 
„Nemcsak azért érdeklődünk 
az állatok memóriája iránt, hogy 
jobban megértsük őket, hanem 
elsősorban azért, hogy a memó-
ria olyan modelljeit fejlesszük 
ki, amelyek megfeleltethetők 
az emberi betegségekben, pél-
dául az Alzheimer-kórban ká-
rosodott memóriatípusokkal” 
– mondta Crystal. A tudós sze-
rint a legtöbb kutatás, amely 
Alzheimer elleni új gyógyszer 
k i fe j lesztésén dolgozik ,  azt  
vizsgálja, hogy miként hatnak 
az összetevők a térbeli memó-
riára, a memória azon fajtájára, 
amely leginkább megfigyelhe-
tő az állatoknál. A térbeli me-

mória azonban nem az, amelyet 
leginkább károsít az Alzheimer-
kór – írja a PhysOrg tudományos 
hírportál.

„Amikor a nagymamád Alz-
heimerben szenved, a betegség 
egyik leginkább szívbemarkoló 
következménye, hogy nem em-
lékszik arra, mit meséltél az 
életedről legutóbb, amikor talál-
koztatok. Minket ez az epizodi-
kus emlékezet érdekel, mert ezt 
csökkenti az Alzheimer-kór és 
az öregedés is általában” – fej-
tette ki Danielle Panoz-Brown, a 
tanulmány főszerzője.

Ahhoz, hogy megvizsgálják az 
állatok ezen képességét, Crystal 
és munkatársai csaknem egy 
éven át dolgoztak tizenhárom 
patkánnyal, amelyeknek tizen-
két különböző szagból álló lista 

végigkövetését tanították meg. 
A kísérletek eredményeképpen 
megállapították, hogy az álla-
tok támaszkodhattak a betanult 
sorrend felidézésének képes-
ségére. Az is kiderült, hogy az 
állatok emlékei hosszú távon 
tartósak, és ellenállók más em-
lékek hatásával szemben. 

Crystal szerint nagy szük-
ség van arra, hogy meghízható 
módszereket fejlesszenek ki a 
patkányok epizodikusmemória-
visszajátszó képességének tesz-
telésére, mivel az új genetikai 
eszközök révén lehetőség van 
arra, hogy az Alzheimer-kór-
hoz hasonló neurológiai állapo-
tú patkányokat hozzanak létre. 
Eddig csak egerek álltak rendel-
kezésre az új gyógyszerek tesz-
teléséhez.

Az epizodikus emlékezet kutatásában segítettek a patkányok

Forrás: ezenanapon.hu

Először találtak bizonyítékot arra, hogy az állatok képesek múltbéli eseményeket 

visszaidézni emlékezetükben. Az Indianai Egyetem szakértői szerint a felfedezés 

segítheti az Alzheimer-kór kezelésére szolgáló új gyógyszerek kifejlesztését.

Ezen a napon

FORRÁS: HUFFPOST.COM

Akár egy kis fondorlatra is hajlandó, 
annyira szeretne elérni egy bizonyos 
dolgot. Ha ezzel nem árt senkinek, 
tegye meg nyugodtan!

Hivatásában minden tekintetben pozi-
tív napra számíthat. Olyan új bizonyí-
tási lehetőséget kap, amely nagyban 
befolyásolja előrelépési lehetőségeit.

Szinte hihetetlen, hogy mi mindent 
képes megvalósítani most. Egyszerre 
remekel munkájában, és párjának sincs 
oka panaszkodni figyelmességére.

A mai nap különösen termékeny, 
nagyon hatékonyan tud dolgozni, és 
bármilyen megbeszélést, egyeztetést 
saját előnyére fordíthat.

Jól érzi ma magát a bőrében, és ezt 
nem is tudná eltitkolni. Csak úgy 
ragyog, és ez persze hatással van az 
ellenkező nem tagjaira is.

Egész nap kellemes bizsergés járja át, 
mintha már tombolna a nyár, pedig 
még csak a tavaszt élvezhetjük. Hiába, 
ha az ember szerelmes…

Eleget alszik mostanában? Ha úgy érzi, 
fizikai ereje megcsappant és energiája 
megfogyatkozott, figyeljen oda jobban 
a pihenésre!

Ne nyomja el érzéseit! Engedje szabad-
jára őket, nevessen és sírjon, legyen 
ragaszkodó vagy épp megfoghatatlan, 
szomorú vagy vidám!

Harci kedve nagyon megélénkült, ám 
nem biztos, hogy helyes mindenkivel 
azonnal támadólag fellépni. Önt sokkal 
inkább elfogadják, mint gondolná.

Ha napközben nem is érzi magát iga-
zán jól a bőrében, estére lesz valaki a 
környezetében, aki minden fáradtságát 
és gondját elűzi.

Ha gondos időbeosztást készít a mai 
napjára, akkor talán van esélye arra, 
hogy rengeteg tennivalójának és köte-
lezettségének végére érjen.

Bármilyen hirtelen hatások érik is ma, 
próbálja kívülről szemlélni az esemé-
nyeket, és ne hozzon felindultságában 
többeket érintő döntést!
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