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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: 
8 burgonya 
(közepes nagy-
ságú), 2 tojás, 
8 evőkanál 
liszt, só, kevés 
olaj a sütéshez; 
egyéb hozzáva-
lók: 15 dkg sajt, 
10 dkg szeletelt 
sonka, 2 dl tej-
föl, 2 szál zöldhagyma, 1 evőkanál mustár.

Elkészítése: A krumplit meghámozzuk, nagy lyukú 
reszelőn lereszeljük, majd hozzákeverjük a többi hoz-
závalót. Kevés olajat hevítünk egy serpenyőben, egy 
evőkanállal merítünk a masszából, kisebb palacsin-
tává lapítjuk a serpenyőben, majd lassú tűzön addig 
sütjük, amíg megpirul az egyik oldala. Megfordítjuk, 
ráteszünk egy sonkaszeletet, illetve kevés reszelt saj-
tot, fél percig sütjük a másik felét, majd összetűrjük 
omlettszerűen. Kiemeljük, a tetejét lekenjük a zöld-
hagymás-mustáros tejföllel, és megszórjuk sajttal.

Töltött lepcsánka/tócsni

Megszületett Martha 
Washington, az USA első 
first ladyje.

Megszületett Fanny Burney 
angol regényíró.

Meghalt Henryk Dembinski 
(Dembinszky Henrik) lengyel 
gróf, az 1848–49-es szabad-
ságharc honvéd altábornagya.

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

Megszületett Poldini Ede 
zeneszerző, zongoraművész.

Megszületett Dorothy 
L. Sayers angol szerző, 
aki detektívregényeket írt.

Megszületett Paavo Johannes 
Nurmi, a finn csodafutó, 
többszörös olimpiai 
aranyérmes sportoló.

Megszületett Báthy Anna 
szoprán opera-énekesnő.

Végrehajtotta repülőgépről az 
első sikeres ejtőernyős ugrást 
Albert Berry.

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

Megszületett Lőte Attila 
Jászai Mari-díjas színész, 
a Madách Színház 
nyugalmazott művésze.

Megszületett Eleanor 
Holmes Norton amerikai 
kormányhivatalnok.

Megszületett Szentmihályi 
Antal olimpiai bajnok magyar 
labdarúgó, kapus, edző.

Megszületett Gojko Mitic 
jugoszláv színész, a jugo-
szláv indiánfilmek Winnetouja 
(Vadölő).

Megszületett Malcolm 
McDowell angol színész 
(Kék villám).

Megszületett Stellan 
Skarsgard svéd származású 
színész (Good Will Hunting, 
Ronin, Mamma Mia).

Megszületett Tim Allen, 
amerikai színész, komikus 
(Télapu 1–2.).

Megszületett Kathy Burke 
angol színésznő (Elizabeth; 
Éhkoppon).
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Recept Sudoku

Köszöntő
Köszöntjük Antal nevű olvasóinkat, 
valamint mindazokat, akik ezen a 
napon ünneplik születésnapjukat.

Antal: A római Antonius nemzet-
ségnév rövidüléséből származik. 
Jelentése valószínűleg herceg, 
fejedelem, elöljáró.

Mikes Kelemen leveleinek díszkiadása került az OSZK-hoz

Unikális kiadás

A Mikes-levelek unikális,  
bőrkötetes 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 rodos-
tói görög temetőt a 19. század 

közepén felszámolták. A Mi-
kes-mű a Lions Clubok Magyar-
országi Szövetsége segítségével 
került vissza Magyarországra. 
Koleszár Péter, a szervezet veze-
tője elmondta, hogy a kötetet egy 
1956-ban Torontóba emigrált ma-
gyar ötvösművész adományozta 
az 1966-ban szintén emigrált Né-
meth Istvánnak. Sógora, Simon 
Kázmér az ő végrendeletét telje-
sítve juttatta el az értékes kiad-
ványt 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 könyv-
tárában helyezik el – fűzte hozzá 
az MTI kérdésére.

Az Országos Széchényi Könyvtár épülete

Forrás: ezenanapon.hu

Mikes Kelemen Törökországi levelek című művének 1906-os díszkiadása 

került az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményébe.Ezen a napon
FORRÁS: WIKIPÉDIA/V. MARIAN

Gondolkodjon pozitívan! Nem is hinné, 
milyen teremtő ereje van az előremu-
tató, építő jellegű gondolatoknak a 
mindennapi életben is.

Új ismerősének hatására egészen 
megváltozik. Feldobott, vidám, mintha 
kicserélték volna. Ez a könnyed boldog-
ság igazán jókor jött most.

Legszívesebben kidobná minden ruhá-
ját, elindulna egy bankkártyával, és ki-
fosztana minden útjába kerülő üzletet, 
hogy kedve szerint öltözködhessen.

Amikor a jövőre gondol, többnyire nem 
is az elért célokra tekint, hanem az fog-
lalkoztatja, vajon sikerül-e megterem-
tenie a szükséges biztonságot.

Olyan barátokat igyekszik maga köré 
gyűjteni, akikkel bármikor szívesen 
találkozik, jókat beszélgetnek, de nem 
függnek egymástól.

Úgy érzi, mintha nem egy nyelvet 
beszélnének kedvesével. Minél inkább 
meg akar adni neki mindent, ő annál 
kevesebbet vesz észre belőle.

Energiáinak túlnyomó részét most arra 
fordítja, hogy eleget tegyen kötelezett-
ségeinek, ám azokból folyamatosan 
újabbak és újabbak születnek.

Könnyen elveszti ma a fejét. Mivel 
legjobb tudása szerint dolgozott, nem 
tudja elképzelni, hogy valaki is hibát 
találhat munkájában.

Végre megérkezett a várva várt nagy 
lehetőség. Elég erőt érez ahhoz, hogy 
koncentráltan és összeszedetten ki-
használja az alkalmat.

Annyira mélyen összeillőnek érzi ket-
tőjüket, hogy legszívesebben magához 
kötné kedvesét valamivel, mielőtt hibát 
találhatna Önben és elhagyná.

Ne gondolja, hogy mindenre képes, 
vagy hogy semmi sem árthat Önnek! 
Saját magának kell vigyáznia önmagá-
ra, legyen visszafogottabb!

Kísértésbe ejtő helyzetbe kerül. Alkal-
ma nyílik rá, hogy egészen új irányt 
adjon az életének. A döntés most tel-
jességgel az Ön kezében van.

Mérleg 

Rák 

Bak 
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