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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: 1 kg 
újkrumpli, 20 dkg 
zöld spárga, 4 szál 
zöldhagyma, 10 
szem apró paradi-
csom, 1 nagy cso-
kor friss kakukkfű, 
só, bors, olívaolaj, 
szezámmag, 15 dkg 
ricotta vagy bár-
milyen más jellegű 
krémes sajt (pl. feta is jó).

Elkészítése: A krumplit alaposan megmossuk és 
négybe vágjuk. A spárgát meghámozzuk és darabokra 
vágjuk. Egy hőálló tálba rakjuk mindkettőt, megszór-
juk sóval, borssal, és bőven kakukkfűvel. Végül meglo-
csoljuk olajjal, és előmelegített sütőben addig sütjük, 
amíg kívül roppanós, belül puha lesz a krumpli. Ezután 
tálkákba rakjuk, hozzáadjuk a karikákra vágott hagy-
mát, a cikkekre vágott paradicsomot, megszórjuk 
szezámmaggal, és a tetejére halmozunk egy evőkanál 
ricottát.

Sült újkrumplis, spárgás saláta

Itáliában meghalt Arezzói Gui-
do zenetudós, aki megváltoz-
tatta a hangjegyírást.

24 éves korában meghalt 
Mária magyar királynő, aki he-
lyett az uralmat anyja, Erzsé-
bet királyné gyakorolta.

Meghalt a korai reneszánsz 
festészet fő képviselője, 
Sandro Botticelli.

Nikolaus Kopernikusz len-
gyel csillagász megjelentette 
könyvét, mely szerint a Nap 
körül keringenek a bolygók.

Moszkvában meggyilkolták az 
ál-Dimitrijt, akit orosz cárrá 
koronáztak.

Megszületett Sebastian 
Kneipp német katolikus pap, a 
róla elnevezett vízgyógyászati 
módszer kifejlesztője.

Meghalt Charles Maurice de 
Talleyrand-Périgord herceg 
francia államférfi, külügymi-
niszter.

Megszületett Horace Elgin 
Dodge, a fiatalabbik autógyár-
tó és milliomos Dodge fivér.

Megszületett Dorothy Miller 
Richardson angol írónő, a 
tudatfolyam regényirodalom 
úttörője.

Megszületett Jean Gabin fran-
cia filmszínész (Mire meg-
virrad, Nyomorultak, A nagy 
ábránd).

Megszületett Kassowitz Félix, 
„Kasso” karikaturista, grafi-
kus.

Megszületett Birgit Nilsson 
svéd drámai szoprán opera-
énekesnő. 

Megszületett Dennis Brain 
virtuóz kürtművész, aki nép-
szerűvé tette a kürtjátékot a 
klasszikus zenében.

Megkezdődött a kilencedik 
újkori Nyári Olimpia Amster-
damban.

Gömbös Gyula miniszterelnök 
elhatárolta a kormány poli-
tikáját a nemzetiszocialista 
mozgalmaktól.

Megszületett Dennis Hopper 
amerikai színész, rendező 
(Apokalipszis most).

Megszületett Csilla Freifrau 
von Boeselager német báró-
nő, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat alapítója.

 10
5

0
-ben    13

9
5

-ben         15
10

-ben    15
4

3
-ban         16

0
6

-ban  18
21-ben           18

3
8

-ban       18
6

8
-ban    18

7
3

-ban         19
0

4
-ben        19

0
7

-ben   19
18

-ban    19
21

-ben         19
28

-ban     19
33

-ban        19
36

-ban    19
4

1
-ben

Recept Sudoku

Köszöntő
Köszöntjük Paszkál nevű olvasóin-
kat, valamint mindazokat, akik ezen 
a napon ünneplik születésnapjukat.

Paszkál: A héber eredetű latin 
Paschalis név rövidülése. Jelentése 
húsvéti, a nevet a húsvétkor szüle-
tett gyermekek kapták. 

A nátha lehetséges ellenszerét találták meg brit kutatók

Radikális, de bevált

A laboratóriumi eredmé-
nyek alapján a módszer ké-
pes bármelyik náthavírust 

megállítani, amennyiben elég ko-
rán kezdik alkalmazni. A kutatók 
szerint a klinikai próbák két éven 
belül elkezdődhetnek. A londoni 
Imperial College szakemberei je-
lenleg a gyógyszer belélegezhető 
változatának kifejlesztésén dol-
goznak, hogy csökkentsék a mel-
lékhatások kockázatát.

A Nature Chemistry című folyó-
iratban publikált kutatásban la-
boratóriumi körülmények között 
emberi tüdősejteknél alkalmaz-
ták a szert, mely perceken belül 
működésbe lépett, és megcéloz-
ta az NMT nevű fehérjét. A nát-
hás fertőzéseket okozó vírusok 
mindegyikének erre az emberi fe-

hérjére van szüksége a szaporo-
dáshoz. A kutatásban részt vevő 
Ed Tate szerint a szert akkor kel-
lene beadni a páciensnek, amikor 
először megfertőződik, hogy blok-
kolni lehessen a vírus szaporo-
dását és terjedését. „Még ha el is 
kapja valaki a betegséget, a szer 
akkor is segíthet a tünetek keze-
lésében” – tette hozzá a szakem-
ber, aki úgy véli, hogy a módszer 
nagy segítség lehet például az 
asztmások számára, akik nagyon 
betegek lehetnek egy náthától.

A náthavírusok nem csupán 
rengetegen vannak és sokfélék, 
hanem nagyon gyorsan változ-
nak, ami azt jelenti, hogy rövid 
idő alatt képesek ellenállókká 
válni a gyógyszerekkel szemben. 
A vizsgált szer teljesen blokkolta 

a náthát okozó vírustörzsek egy 
részét anélkül, hogy kárt okozott 
volna az emberi sejtekben.

A nátha gyorsan és könnyen 
terjed emberről emberre. A fer-
tőzést okozó vírusok 24 órán ke-
resztül képesek megmaradni az 
emberi kézen és a különböző fe-
lületeken. A fájdalomcsillapítók 
és megfázás elleni gyógyszerek 
képesek enyhíteni a tüneteket, 
de jelenleg nincs olyan kezelés, 
amellyel megfékezhető a fertő-
zés. A tünetek – orrfolyás vagy 
orrdugulás, tüsszögés és torok-
fájás – gyorsan jelentkeznek, és 
néhány nap alatt felerősödnek. 
Az emberek többsége egy hét 
után már jobban van, de egy eny-
he nátha akár néhány hétig is el-
húzódhat.

Újszerű és hatékony módszert találtak a nátha kezelésére

Forrás: ezenanapon.hu

A megfázás lehetséges gyógymódját találták meg brit kutatók, akiknek „kis-

sé radikális” módszere a náthát okozó megannyi vírus helyett magát az em-

beri szervezetet célozza meg. A vizsgált gyógyszer blokkolja a szervezetben 

azt a kulcsfontosságú fehérjét, amelynek segítségével a megfázást okozó 

vírusok sokszorozódni és terjedni képesek – írta a BBC Newst idézve az MTI.

Ezen a napon

FOTÓ: VERES NÁNDOR

Kövessen el ma mindent, hogy felhívja 
magára főnökei figyelmét. Ezáltal olyan 
új feladatot kaphat, amely meggyorsít-
hatja szakmai előrejutását.

Szabjon ma határt költekező kedvének, 
ügyeljen jobban kiadásaira, különben 
könnyen túllépheti saját költségvetésé-
nek kereteit.

Megvan Önben a nagy áttöréshez 
szükséges erő, valami mégis lefékezi. 
Használja ki a mostani lehetőséget, ki 
tudja, mikor lesz a következő.

Bárhol jár is ma, olyan emberekkel 
találkozhat, ismerkedhet meg, akik 
pozitívan befolyásolják életszemléletét, 
gondolkodásmódját.

Bár a józan ész azt diktálná, hogy a 
kitartó munkát és a hűséget részesítse 
előnyben, valami arra sarkalja, hogy 
merész legyen, és ezt jól is teszi.

Ahhoz, hogy megtartsa jelenlegi pozí-
cióját, jó közösségi emberré kell válnia. 
Győzze le kiábrándultságát, közeledjen 
másokhoz!

Nem enged a kísértésnek, bármilyen 
kecsegtetőnek tűnik is a kapott ajánlat, 
és ezzel visszaszerzi valaki Önbe vetett 
bizalmát.

Valami nem hagyja nyugodni, és addig 
nem is fogja, amíg nem áldoz egy kis 
időt a valódi okok felismerésére és 
tisztázására.

Kreativitását, remek ötleteit kiválóan 
hasznosíthatja ma lakása szépítésé-
ben. A régi dolgokból is tévedhetetlen 
ízléssel alakít újat.

Lepje meg kedvesét valami olyasmivel, 
ami számára legjobban kifejezi ösz-
szetartozásukat. Egy vacsorával, egy 
ajándékkal, egy meglepetéssel.

Ma különösen vágyik rá, hogy körülud-
varolják, hízelegjenek Önnek és lessék 
a kívánságait. Mivel kedvese olyan jól 
ismeri Önt, észre fogja ezt venni.

A víz jegyek szülötteinél sokszor ma-
guktól megszűnnek az apróbb testi 
panaszok, ha elegendő folyadékot, 
elsősorban vizet vesznek magukhoz.

Mérleg

Rák

Bak

Bika

Skorpió

Oroszlán

Vízöntő

Ikrek

Nyilas

Szűz

Halak

Kos
Horoszkóp




