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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: 25 dkg tehéntúró, 3 evőkanál tejföl, 1 
evőkanál édes mustár, 2 szál zöldhagyma, 6 apró pa-
radicsom, só, fehér bors,  kevés citromlé.

Elkészítése: A zöldhagymát apróra vágjuk, a paradi-
csomot is kisebb darabokra vágjuk. A túrót a tejföl-
lel simára keverjük, majd hozzáadjuk a zöldségeket. 
Mustárral, borssal, sóval és citromlével ízesítjük, majd 
pár órára hűtőbe rakjuk, hogy érjenek össze az ízek.

Zöldhagymás túrókrém

Az utolsó nemesi felkelés 
során, Győr mellett a nemesi 
sereg megütközött a francia 
hadseregel.

Megszületett Harriet Beecher 
Stowe amerikai írónő, aki a 
rabszolgaság ellen emelt szót 
(Tamás bátya kunyhója).

Megszületett Laky Adolf öt-
vösművész, a Szent Korona 
javítója, aki szétosztotta va-
gyonát.

Isaac Fischer Jr. szabadal-
maztatta a smirglit, vagyis a 
dörzspapírt.

Szatymazon megszületett 
Dankó Pista cigány 
származású nótaszerző.

Megszületett Alois Alzheimer 
német orvos, pszichiáter, pa-
tológus.

Megszületett Margaret 
Bourke-White amerikai újság-
író, fotós, aki a II. világháború 
első hivatalos női fotóripor-
tere volt.

Budapesten meghalt Mech-
wart András tervezőmérnök, 
feltaláló.

Megszületett Darvas Iván 
kétszeres Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színművész, a 
Nemzet Színésze.

Megszületett Baranyi Lász-
ló színész, aki a Família Kft. 
sorozatban a nagypapát ját-
szotta.

Meghalt Jerome K. Jerome, 
angol író, publicista (Három 
ember egy csónakban).

Megszületett Che Guevara 
orvos, forradalmár, a harma-
dik világ forradalmárainak 
példaképe.

Megszületett Will Patton 
amerikai színész 
(Armageddon).

Megszületett Szecsődi Ferenc 
hegedűművész.

Megszületett Jeanne 
Tripplehorn amerikai színész-
nő (Elemi ösztön; A cég).
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Donald Trump és Kim Dzsong Un közös munkaebéden is részt vett

A csúcstalálkozó kulisszái

Egy testbeszédszakértő sze-
rint mind Donald Trump, 
mind Kim Dzsong Un igye-

kezett magabiztosnak látszani 
történelmi jelentőségű találkozó-
juk kezdetén, de azt nem tudták 
elrejteni, hogy idegesek. Karen 
Leong, a szingapúri székhelyű 
Influence Solutions nevű szer-
vezetfejlesztő cég igazgatója a 
Reuters hírügynökségnek azt 
mondta: a találkozó első hatvan 
másodpercében mindkét veze-
tőn az látszott, hogy megpróbál 
„dominánsabb” lenni. Többnyi-
re Trump beszélt, Kim szemmel 
láthatóan figyelmesen hallgatta, 
miközben a tárgyalóhelyiség fe-
lé haladtak, háromszor is ráné-
zett. Trump meglapogatta Kim 
hátát, de Kim is Trump karját, 
hogy ne maradjon le nagyon a ve-
zetői imázs mutatásában a nála 
több mint kétszer idősebb ameri-
kai elnöktől.

A két vezető körülbelül negyven 
percig tárgyalt négyszemközt, 
kizárólag tolmácsok társaságá-
ban. Az egynapos csúcstalálko-
zó programjában munkaebéd is 
szerepelt, amelyen rák- és avoká-
dósaláta volt az előétel. Ezt mar-
haborda követte burgonyával, 
sertéshús édes-savanyú mártás-
sal és chilis rizzsel vagy tőkehal 

zöldséggel, a vendégek választá-
sa szerint. Desszertként vaníliás 
Haagen-Dazs fagylaltot és kese-
rű csokoládés süteményt szol-
gáltak fel – olvasható a News.
ro portálon. Bár a városállam 
Sentosa szigetén található öt-
csillagos szálloda fürdőszobája 
márvánnyal díszített, szaunával 
és jacuzzival rendelkezik, Kim 
Dzsong Un mégsem használta a 
mellékhelyiséget. Az észak-ko-
reai vezér egy hordozható WC-t 
vitt magával a találkozóra, mert 
nem akarta, hogy bárki – vi-
zeletének és székletének meg-
vizsgálásával – információkat 
szerezzen egészségi állapotáról. 
A WC-t és a golyóálló limuzint 

még a vezér megérkezése előtt 
repülőgéppel Szingapúrba szál-
lították.

Kim Dzsong Un – ugyancsak 
nemzetbiztonsági megfontolás-
ból – sohasem használ nyilvános 
mellékhelyiségeket, a hordozha-
tó WC-t úgy tervezték meg, hogy 
azt a phenjani diktátor által hasz-
nált járművek bármelyikébe be 
lehessen szerelni. Minderről az 
a Li Jun Keol számolt be, aki Dél-
Koreába szökése előtt egy ide-
ig Kim Dzsong Un testőrségénél 
szolgált. Li azt is elmesélte, hogy 
csak a vezér használhatja a moz-
gó WC-t, bárki, aki megszegi ezt a 
szabályt, súlyos, akár halálbün-
tetésre is számíthat.

Határozott magatartást „színlelt” mindkét vezető

Sikeres találkozón van 

túl Donald Trump ameri-

kai elnök és Kim Dzsong 

Un észak-koreai veze-

tő: a keddi szingapúri 

megbeszélést tizenkét 

másodperces kézfogás-

sal indították – közölte 

az MTI.

Ezen a napon

Nem képes most tárgyilagos döntést 
hozni, ezért ne hagyja magát sürgetni, 
különösen ha az otthonával vagy mun-
kájával kapcsolatos az ügy.

Úgy gondolja, ha elér egy bizonyos 
anyagi függetlenséget, végre megsza-
badulhat a munka és a kötelezettségek 
állandó nyomása alól.

Meghozott egy döntést, és most már 
nem érti, miért is félt ennyire. Úgy érzi, 
a helyes utat választotta, és ez mély 
békével tölti el.

A véleménykülönbségeket nem kell 
mindenáron feloldania. Egyszerűen 
csak el kell fogadni, hogy mások más-
képp gondolkoznak bizonyos dolgokról.

Vannak üzleti lehetőségek, amelyek 
ugyan biztos bevételt jelentenek, mégis 
jobb elszalasztani őket, mert így hosszú 
távon jobban járunk.

Bár mindenki számára fontos a pénz, 
annyit nem ér, hogy összevesszen miat-
ta kedvesével. Hallgassa meg a vélemé-
nyét higgadtan!

Ne haragudjon, ha valaki nem segített 
Önnek, amikor szüksége lett volna 
rá. Először győződjön meg róla, hogy 
módjában állt-e egyáltalán.

Amiben döntenie kell, azt ne halogassa 
sokáig, döntse el minél hamarabb! 
Azonnal megtelik majd energiával, és 
tudni fogja, mit kell tennie.

Ne tulajdonítson túl nagy jelentőséget 
az álmoknak, hiszen ezeknek kevés 
közük van a realitáshoz. Használja őket 
belső inspirációként!

Komoly önmegismerési folyamaton 
megy most keresztül. Rájön, hogy ki 
és mi illik Önhöz, illetve mi az, amiben 
nem érzi jól magát.

Hallgasson a szívére, és ne akarjon 
mindig mindent ésszel megoldani. 
Vannak dolgok, amelyeket nem lehet 
megbeszélni, csak érezni.

Akkor tudnak közös döntést hozni, ha 
megtalálják azokat a pontokat, ame-
lyekben mindketten egyetértenek és 
amelyeket fontosnak tartanak.

Mérleg 

Rák 

Bak 

Bika 

Skorpió 

Oroszlán 

Vízöntő 

Ikrek 

Nyilas 

Szűz 

Halak 

Kos 

HoroszkópKöszöntő
Köszöntjük Vazul és Zalán nevű 
olvasóinkat, valamint mindazokat, 
akik ezen a napon ünneplik születés-
napjukat.

Vazul: A Bazil név régi magyar Wazul 
formájából származik. Helyes kiejté-
se Vászol, Vászoly lett volna.
Zalán: Anonymus szerint a hon-
foglalás előtt a Duna-Tisza közén 
uralkodó vezér neve Salanus volt. 
Ezt a nevet a Tisza torkolatánál 
fekvő Slankamen (Szalánkemén) 
helységnévből alkotta a krónikaíró. 
A helynév szláv eredetű, jelentése: 
„sós kő”.
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