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A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hi-
ányzó 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: 
45 dkg gyümölcs vegye-
sen: szeder, ribizli, málna 
(leginkább szeder), 22 
dkg liszt, 3 tojás, 12 dkg 
puha vaj, 2 dl joghurt, 1-2 
teáskanál friss levendula, 
fél tasak sütőpor, 10 dkg 
cukor, 1 teáskanál vanília-
aroma, kevés vaj a forma 
kikenéséhez.

Elkészítése: 
A vajat a cukorral és az aromával kézi habverővel 
habosra keverjük, majd egyesével belekeverjük a to-
jásokat, végül a joghurtot. Összekeverjük a lisztet a 
sütőporral és a levendulával, majd a tojásos keverék-
hez adjuk és óvatosan összedolgozzuk. Végül a gyü-
mölcsöt is belekavarjuk.   Egy hosszúkás kalácsformát 
kivajazunk, és belesimítjuk a masszát.  180 fokos elő-
melegített sütőben körülbelül 35-40 perc alatt készre 
sütjük. Hagyjuk kihűlni, majd kiborítjuk a formából.

Szedres püspökkenyér

Meghalt I. (Szapolyai) János 
magyar király, aki a mohácsi 
katasztrófa után jelentette 
be trónigényét.

Meghalt Egressy Béni 
zeneszerző, szövegíró, 
színész, a Szózat megzené-
sítője.

Megszületett Kemény Fe-
renc sportszervező, a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság 
magyar alapító tagja.

Henry M. Flagler és John 
D. Rockefeller megalapítot-
ták a Standard Oil társasá-
got.

Megszületett Füst Milán író, 
költő, esztéta.

Debrecenben megszületett 
Kovács Pál vívó, hatszoros 
olimpiai bajnok.

Megszületett Tolnay Klári 
kétszeres Kossuth-díjas szí-
nésznő.

Az angol királyi család fel-
vette a Windsor nevet.

Megszületett Kárpáti Rudolf 
hatszoros olimpiai bajnok 
kardvívó, versenybíró, sport-
vezető, katonatiszt.

Megszületett Nils Bohlin 
svéd mérnök, a gépkocsik 
hárompontos biztonsági 
övének kifejlesztője.

Megszületett Nagy László 
Kossuth-díjas költő, műfor-
dító (Ki viszi át a szerelmet).

Megszületett Donald 
Sutherland kanadai színész 
(MASH, Vírus).

Truman, Sztálin 
és Churchill részvételével 
megkezdődött a potsdami 
konferencia.

Meghalt Raoul Wallenberg 
svéd üzletember és diplo-
mata, aki magyar zsidók 
ezreit mentette meg a II. 
világháború alatt.

Létrejött az első nemzetközi 
űrállomás.

Megszűnt Csehszlovákia 
és létrejött Csehország és 
Szlovákia.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Recept Sudoku

Köszöntő
Köszöntjük Endre nevű olvasó-
inkat, valamint mindazokat, akik 
ezen a napon ünneplik születés-
napjukat.

Endre: német, szláv, magyar ere-
detű név. Jelentése férfi, férfias.

Találjon ki ma estére közös programot 
partnerével! Töltsék olyasvalamivel 
az időt, amit kapcsolatuk kezdetén 
csináltak utoljára.

Mutassa meg megbízható és kitartó 
oldalát! Ezzel ugyan nem óriási lép-
tekkel, de annál biztosabban juthat 
előrébb.

Mérleg

Törődjön egy kicsit saját szükségle-
teivel és töltse fel energiakészleteit! 
Kitűnő a nap mind üzleti, mind ma-
gánéleti újításokra.

Rák

Egészsége miatt igazán nem kell ag-
gódnia. Jó formában érzi magát, tele 
van erővel és lelkesedéssel. Pozitív 
szemléletét most másoknak is képes 
átadni.

Bak

Ma úgy érzi, mindenkinek meg kell 
mondania a magáét, de szerencsére 
akad, aki megnyugtatja, és akivel min-
den feszítő érzését megbeszélheti.

Bika

Ha szüksége van mások segítségére, 
kezelje őket egyenrangú felekként és 
megkapja együttműködő támoga-
tásukat.

Skorpió

Szüksége lesz nyugalmára és meg-
fontoltságára. Ne menjen bele hatal-
mi harcokba, különösen ha főnöke 
teremtene ilyen helyzetet!

Oroszlán

Ma szüksége lesz némi szerencsére 
is ahhoz, hogy minden összejöjjön, de 
szerencsében Önnél soha nincs hiány, 
úgyhogy nincs ok aggodalomra.

Vízöntő

Ha munkatársai próbára teszik is a 
türelmét, ne menjen bele játszmákba! 
Bár nehezére esik, most mégis célsze-
rű lenne kompromisszumokat kötni.

Ikrek

Ha tornázni és komolyan edzeni nincs 
is most kedve, egy kis szépségápolás 
jót tenne általános hangulatának. 
Érezze magát szépnek és vonzónak!

Nyilas

Elméje, az a híres gondolatgyár 
már megint teljes gőzzel termeli az 
ötleteket. Használja ki képzelőereje 
gazdagságát és sokféleségét!

Szűz

Figyeljen oda jobban párja vágyaira 
és igényeire! Ha nem kettesben 
szeretné tölteni Önnel az estét, az 
még nem jelenti azt, hogy elhidegült 
Öntől.

Halak

Kos
HoroszkópA Kowalsky meg a Vega és a Honeybeast is koncertezik

Közeleg a SIC Feszt

Székelyföld értékeit sora-
koztatja fel a #brand a 
lelke mindennek mottó-

val, augusztus 10–13. között 
a Kovászna megyei Cso ma kő-
rösön rendezendő SIC Feszt 
Székelyföldi Szabadegyetem. 
A rendezvénysorozatot ne-
gyedik alkalommal szerve-
zi meg a Háromszéki Ifjúsági 
Tanács (HÁRIT). Kocsis B. Já-
nos, a fesztivál főszervezője 
elmondta, minél több oldalát 
kell megmutatni a Székelyföld-
höz köthető brandnek, kezd-
ve a kosárlabdacsapattól, a 
hoki- vagy focicsapatig. Hoz-
zátette, az előadásokon tuda-
tosítják a fiatalokban, hogy 
büszkék lehetnek Székelyföld-
re, valamint a szabadegyetem 

lehetőséget nyújt arra, hogy 
egy témát több szemszögből is 
megközelítsenek. Grüman Ró-
bert, az RMDSZ Háromszéki 
Területi Szervezetének ügy-
vezető elnöke hangsúlyozta, 
Erdélyben gazdag a fesztivál-
kínálat, ezért nem versenyezni 
akarnak, hanem a fiataloknak 
elérhető áron találkozóhe-
lyet és minőségi szórakozást 
biztosítani. A szervezők er-
re törekedtek a program ösz-
szeállításakor is, augusztus 
12-én megtartják a tavaly ha-
gyományteremtő szándékkal 
kezdeményezett családi na-
pot, és idén is lesz diákolimpia. 
A programpontok között sze-
repel közéleti, illetve politikai 
témájú előadás, kerekasztal-

beszélgetés a Kárpát-meden-
cei ifjúsági szervezetekkel, 
illetve idén a szervezők nagy 
hangsúlyt fektetnek a mező-
gazdasági témákra, valamint 
a Szent László-évre. Kelemen 
Szi lárd  programfele lős  is-
mertette a koncertkínálatot: 
augusztus 10-én a Yesyes zene-
kar és a Kowalsky meg a Vega 
lép színpadra, 11-én a Beat-
rice koncertezik, 12-én pedig 
a Honeybeast szórakoztatja a 
SIC Fesztre látogatókat. Tavaly 
több mint száz önkéntes dolgo-
zott a fesztiválon, már az idei 
rendezvényre is megkezdődött 
a toborzásuk, az érdeklődők a 
SIC Feszt Facebook oldalán ta-
lálnak részleteket.

BÍRÓ BLANKA

A szervezők minél több oldalát szeretnék megmutatni a Székelyföldhöz köthető brandnek

5/40 27   22   13   10   4   1

JOKER
Noroc Plus

Super Noroc

45   34   21   35   10   +   2
046431

605818

6/49 16   15   5   22   7   40
Noroc 7339888

Lottó Találkozóhelyet és minőségi szórakozást szeretne biztosítani a fiatalok-

nak az augusztus 10–13. között, Csomakőrösön rendezendő SIC Feszt 

Székelyföldi Szabadegyetem.
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