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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: 20 dkg 
fagyasztott leveles 
tészta, 25 dkg túró, 4 
evőkanál vaníliás por-
cukor, 20 dkg ribizli

Elkészítése: A ribiz-
lit megmossuk, majd 
alaposan lecsepegtet-
jük. A túrót összeke-
verjük a porcukorral. 
A kiolvasztott és elő-
nyújtott leveles tész-
tát kitekerjük, majd 
egyenletesen ráken-
jük az ízesített túrót. 
Ezután megszórjuk a ribizliszemekkel, majd felteker-
jük. A feltekert tésztát éles késsel szeleteljük fel kb. 
1 cm-es csigákra. Egy kivajazott sütőlapra helyezzük 
egymástól kicsit távolabb. Előmelegített sütőbe, 180 
fokon kb 20-25 perc alatt készre sütjük. Tálalás előtt 
ízlés szerint szórjuk meg porcukorral.

Ribizlis-túrós tekercsek

Meghalt Rotterdami Erasmus 
németalföldi humanista tu-
dós, Ágoston-rendi szerzetes, 
filozófus, teológus.

VIII. Henrik feleségül vette 
Catherine Parrt, hatodik, 
utolsó feleségét.

Megszületett George 
Eastman, a Kodak atyja, aki 
lehetővé tette a fényképezést 
az átlagemberek számára.

Megszületett Gizella osztrák 
főhercegnő, magyar és cseh 
királyi hercegnő.

Megszületett Amadeo Modi-
gliani olasz festő, ikonszerű, 
lírai hangvételű női aktok és 
arcképek festője.

Megszületett Andrew Newell 
Wyeth amerikai realista festő. 
Legismertebb művének címe: 
Christina világa.

Ábrahám Dezső vezetésé-
vel Szegeden ellenkormány 
alakult.

Aláírták a szovjet–litván 
békeszerződést, melyben 
elismerték Litvánia függet-
lenségét.

Megszületett Gellér Sándor 
labdarúgó, az Aranycsapat 
cserekapusa, aki játszott a 
londoni 6-3-as mérkőzésen.

Megszületett Beah Richards 
amerikai költő, drámaírónő, 
színésznő (A Black Woman 
Speaks and Other Poems).

Megszületett Margitai Ági 
Kossuth-díjas és Jászai Mari-
díjas színművésznő, érdemes 
és kiváló művész.

Megszületett Orbán György 
Kossuth-díjas és Erkel 
Ferenc-díjas zeneszerző.

Elvis Presley aláírta az első 
lemezszerződését a Sun 
Records-szal és abbahagyta a 
teherautósofőrséget.

Budapesten megszületett dr. 
Komáromi István (Komáromi 
Pisti) zenész és rendőrtábor-
nok.

Thor Heyerdahl norvég utazó 
vitorlás nádcsónakjával át-
szelte az óceánt.

A Fővárosi Bíróság bejegyezte 
a Magyar Gárda Kulturális Ha-
gyományőrző Egyesületet.
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Megkeresztelték Lajos herceget, Vilmos és Katalin gyermekét

A Lajos nevet kapta

Az ifjú herceget Justin Welby, 
Canterbury érseke, az ang-
likán egyház első számú 

vallási méltósága keresztelte 
meg a londoni a St. James-palota 
királyi kápolnájában, szűk csa-
ládi és baráti körben. A gyermek 
a Lajos Artúr Károly – Louis Art-
hur Charles – neveket kapta, hi-
vatalos megszólítása Ő Királyi 
Fensége, Louis – vagyis Lajos –, 
Cambridge hercege. Vilmos – Ká-
roly trónörökös és a néhai Dia-
na hercegnő elsőszülött fia, az 
Egyesült Királyság majdani ural-
kodója – és Katalin is a Camb-
ridge hercege, illetve hercegnője 
címet viseli 2011 áprilisában kö-
tött házasságuk óta, két idősebb 
gyermekük, a 2013. július 22-én 
született György herceg és a há-
roméves Charlotte hercegnő hi-
vatalos titulusa is ez.

A hétfői ceremónián nem vol-
tak jelen a dédszülők, vagyis 
a 92 esztendős II. Erzsébet ki-
rálynő és férje, a 97 éves Fülöp 
edinburghi herceg. A Buckin-
gham-palota – a királyi család 
első számú londoni rezidenciá-
ja – hangsúlyozta, hogy ennek 
nem egészségi okai vannak, arról 
van szó, hogy az uralkodó a hé-
ten igen sűrű programot bonyo-
lít, mindenekelőtt Donald Trump 
amerikai elnök csütörtökön kez-
dődő hivatalos látogatására kell 
készülnie. Jelen volt ugyanakkor 
Sussex hercege és hercegnője, 
vagyis Harry herceg és amerikai 
felesége, Meghan Markle, akik 

május 19-én esküdtek örök hű-
séget egymásnak. Lajos herceg 
hagyományos stílusú kereszte-
lőruhában érkezett a hétfői cere-
móniára. A ruha pontos másolata 

volt annak a csipkézett öltözet-
nek, amelyben összesen 60 kirá-
lyi bébit kereszteltek meg, köztük 
VII. Eduárd király óta az összes 
uralkodót.

Lajos herceg hagyományos keresztelői ruhát viselt a szertartáson

Megkeresztelték hétfőn 

Lajos herceget, Vilmos 

herceg és Katalin her-

cegnő 11 hetes harmadik 

gyermekét, a brit uralko-

dó hatodik dédunokáját. 

Ezen a napon

Rendkívül szétszórtan cselekszik, ezzel 
pedig a környezetében élőknek is okoz 
némi fejfájást. Próbáljon a háttérben 
maradni, onnan tevékenykedjék!

Tehermentes napra készülhet, szinte 
minden a tervei szerint alakul. Csakis 
az anyagi ügyeit kell kézben tartania, a 
többi gond magától elsimul.

Habár az aktuális körülmények gyors 
munkavégzést követelnek, próbáljon 
időnként visszavenni a tempóból! Ha 
lehet, legyen mindenben megfontolt!

Ne hagyja, hogy felszínre törjön a gyen-
gébbik énje, és igyekezzék mindig a po-
zitív tulajdonságait kimutatni! Kerülje a 
pesszimista emberek társaságát!

Az elmúlt időszakban sok kritikát ka-
pott a munkájával kapcsolatban, ezért 
igyekezzék átgondolni az eddigi lépése-
it, majd indítson új irányvonalat!

Úgy érzi, most csupán Ön tudja irányí-
tani a tennivalókat, ezért hajlamos az 
indulatosságra. Ha nem változtat az 
álláspontján, komoly vitákra készülhet.

Ma fény derül arra, hogy ügyei kedvező 
irányt vesznek, vagy elszámította ma-
gát. De bárhogyan is alakulnak a dolgai, 
őrizze meg az optimizmusát!

Számos kreatív ötlet fogalmazódik meg 
Önben. Ha úgy érzi, kollégái nem tud-
nak lépést tartani Önnel, akkor induljon 
el egyedül kitűzött célja felé!

Hivatásában, illetve magánéletében 
egyaránt válaszútra kerül. Lehetőleg 
ne hozzon elhamarkodott döntéseket, 
inkább hallgasson a józan eszére!

Mindenkivel együttműködő, ennek kö-
vetkeztében pozitív irányba haladnak a 
kezdeményezései. Vegye kézbe a füg-
gőben lévő hivatalos ügyeket is!

Komoly megpróbáltatások várnak Ön-
re, kísértéseknek lesz kitéve. Ha nem 
működik az önuralma, könnyen negatív 
kimenetelű dolgokba keveredhet.

A mai napon fontos esemény veszik 
kezdetét. Amennyiben képes lesz len-
dületben tartani a dolgokat, előrelépés-
re számíthat a tevékenységében.

Mérleg 

Rák 

Bak 

Bika 

Skorpió 

Oroszlán 

Vízöntő 

Ikrek 

Nyilas 

Szűz 

Halak 

Kos 

HoroszkópKöszöntő
Köszöntjük Izabella nevű olvasóin-
kat, valamint mindazokat, akik ezen a 
napon ünneplik  születésnapjukat. 

Izabella: az Elisabeth (Erzsébet) 
spanyol eredetű alakváltozataként 
terjedt el Európa-szerte. Ugyanakkor 
lehet a babilóni-héber eredetű bibliai 
Izebel, Jesabel névnek a módosu-
lása is. Ennek a jelentése: Bál isten 
fölemelt, vagy: van úr.
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