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Ezúttal csak magabiztossággal lesz ké-
pes sikereket elérni. Őrizze meg a hig-
gadtságát, maradjon türelmes, a társai 
nézeteit pedig vegye fontolóra!

Bármilyen helyzetbe kerül, maradjon 
őszinte, viszont ne akarjon megfelelni 
mindenkinek! Keresse azon személyek 
társaságát, akikben megbízik!

A képzelőereje, illetve a szakmai tudása 
révén most komoly előrehaladásra szá-
míthat. Találékonysága ez alkalommal 
sokat lendíthet az eredményein.

Gondolja át alaposan a döntéseit! Le-
gyen mindvégig türelmes, és haladjon 
lépésről lépésre kitűzött célja felé! Ma-
gánéletében változásra készülhet.

Ha új feladatot vállal, mérje fel előre a 
buktatókat, ugyanis a leküzdhetetlen 
akadályok könnyedén a kedvét szeghe-
tik, és megállásra kényszeríthetik!

A mai napon arra törekedjék, hogy mi-
nőségi munkát végezzen! Most nem a 
gyorsaság vezet előnyhöz, hanem az 
alapos kivitelezés és a precizitás.

Kerülje az agresszív megnyilvánulást, 
mert azzal csak ellenszenvet vált ki a 
környezetében! Töltsön minél több időt 
azokkal, akik számítanak önre!

Adjon hangot a véleményének, de en-
gedje, hogy mások is segítsék céljai el-
érésében! Maradjon objektív, és vegyen 
figyelembe minden javaslatot!

Komoly eredményeket érhet el, hogy-
ha félreteszi megrögzött szokásait, és 
nyitott az új lehetőségekre. Legyen me-
rész, de cselekedjék ésszerűen!

Minden apróság miatt ne bosszankod-
jék, inkább nézze a dolgok jó oldalát, 
és őrizze meg jó kedélyét! Megérzései 
hozzásegítik az üzleti sikerekhez.

A munkahelyén kissé csökken az önre 
nehezedő teher, így most jut ideje rend-
szerezni a gondolatait, illetve levonni az 
elmúlt időszak tanulságait.

Rendszerezze a magánéletét, és szen-
teljen több figyelmet a viszonyaira! A 
mai nap kiválóan alkalmas a mélyben 
húzódó nézeteltérések tisztázására.
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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 Mikes-levelek egyedi, bőr-
kötetes díszkiadása az 
Egyesült Államokban élő 

Simon Kázmér felajánlásának 
köszönhetően érkezhetett visz-
sza Magyarországra – mond-
ta Schőberl Márton, a Külügyi és 
Külgazdasági Intézet (KKI) fő-
igazgatója. A díszkiadást Elbe 
István, az OSZK információszol-
gáltatási igazgatója mutatta be. 
Felidézte, hogy a gazdagon il-
lusztrált kötet II. Rákóczi Ferenc 
és bujdosó társai hamvainak ha-
zahozatala alkalmából készült. 
Mikes Kelemen földi maradvá-
nyai nem voltak a hazahozott 
hamvak között, ugyanis a temet-

kezési helyéül szolgáló rodostói 
görög temetőt a 19. század köze-
pén felszámolták. A Mikes-mű a 
Lions Clubok Magyarországi Szö-
vetsége segítségével került vissza 
Magyarországra. Koleszár Péter, 
a szervezet vezetője elmondta, 
hogy a kötetet egy 1956-ban Tor-
ontóba emigrált magyar ötvösmű-
vész adományozta az 1966-ban 
szintén emigrált Németh István-
nak. Sógora, Simon Kázmér az 
ő végrendeletét teljesítve juttatta 
el az értékes kiadványt a magyar 
államnak.

Egyébként az alkalomból hiva-
talosan visszaadtak a magyaror-
szági ferences rendnek egy 15. 

századi ősnyomtatványt, amely 
1950-ig a budai ferencesek birto-
kában volt, majd az államosítá-
sok után az OSZK gyűjteményébe 
került. Schőberl Márton kiemel-
te: az OSZK által restaurált kötet-
ben Tertullianus keresztényekről 
szóló védőbeszéde és Euszébiosz 
zsidó bölcseletet támogató írá-
sa olvasható. Dobszay Benedek 
ferences tartományfőnök az át-
adáskor emlékeztetett arra, hogy 
az 1950-es években a rend ko-
lostorainak többségét bezárták, 
a csaknem hatszáz szerzetesből 
alig hetvenkettő maradhatott a 
rend kötelékében. Több ezer, a fe-
rencesektől államosított kötet és 
sok levéltári anyag található még 
mindig állami intézmények gyűj-
teményeiben. A kötetet a Margit 
körúti ferences rendház könyvtá-
rában helyezik el – fűzte hozzá az 
MTI kérdésére.

Mikes Kelemen írásainak díszkiadása került az OSZK-hoz

Egyedi kiadású levelek

Az Országos Széchényi Könyvtár épülete 

Mikes Kelemen Törökországi levelek című művének 

1906-os díszkiadása került az Országos Széchényi 

Könyvtár (OSZK) gyűjteményébe.

RECEPT Ottisfoz.szhblog.ro

Vörösborban pácolt 
borjústeak

Hozzávalók 3 személyre: 50 dkg bor-
júcomb szeletelve, 4 dl vörösbor, 1/2 
dl szójaszósz, 2 evőkanál olívaolaj, 
4–5 cikk fokhagyma zúzva, 2 evőkanál 
petrezselyemzöld, őrölt bors.

Elkészítés: A páchoz a bort összekever-
jük a többi hozzávalóval, és a hússzele-
teket belenyomkodjuk. Egy napig leföd-
ve pácoljuk benne a húst, így a rostok fel-
engednek, ugyanakkor a vörösbornak kö-
szönhetően zamatos is lesz. Másnap grill-
sütőn készre sütjük.

Szent Antal, a gyermekek vé-
dőszentjének, háziállatok 
patrónusának napja.

Férjjósló, szerelemvarázs-
ló nap: a lány éjszaka a tü-
körben megláthatja jövendő-
belijét.

Megszületett Martha Wa-
shington, az USA első first 
ladyje.

Meghalt Henryk Dembinski 
(Dembinszky Henrik) len-
gyel gróf, az 1848–49-es 
szabadságharc honvédaltá-
bornagya.

Megszületett William Butler 
Yeats Nobel-díjas ír költő (A 
coole-i vadhattyúk).

Megszületett Paavo 
Johannes Nurmi, a finn cso-
dafutó, többszörös olimpiai 
aranyérmes sportoló.

Végrehajtotta repülőgép-
ről az első sikeres ejtőernyős 
ugrást Albert Berry.

Charlie Osborne csuklani 
kezdett és csak 69 év múlva 
múlt el neki.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Az előző  sudoku megfejtései
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