
15MAGAZIN Gyergyói Hírlap  2017. augusztus 11–13., péntek–vasárnap

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

Vegyen vissza kicsit a tempóból, 
aztán rendszerezze a tennivalóit! 
Legyen befogadó a környezetében 
élőkkel, és törekedjék a kiegyen-
súlyozottságra!

Ikrek 

Lezáratlan ügyek kerülnek előtérbe, 
így kénytelen lesz kompromisz-
szumot kötni. Bármit is tesz, tartsa 
meg az önbecsülését, és ne aláz-
kodjon meg!

Mérleg 

Hivatásában figyeljen oda, hogy 
kivel ossza meg a bizalmas infor-
mációkat! Bizonyos személyek 
könnyen alááshatják a gondosan 
kidolgozott terveit.

Rák 

Ne aprózza fel az energiáit, 
és ossza be okosan az idejét! 
Ha megpróbál mindenkinek 
megfelelni, könnyedén hátrányba 
sodorhatja a célkitűzéseit!

Bak 

Hogyha képes kordában tartani 
az elégedetlenségét, és türelemmel 
fordul a társaihoz, megértésre talál. 
Ám ehhez nagy önfegyelemre 
lesz szüksége.

Bika 

Vessen be újszerű módszereket 
a kihívások legyőzésére! Minden 
lépése előtt dokumentálódjék, 
majd használja fel a szakmai 
tudását, tapasztalatait!

Skorpió 

Mozgalmas pillanatok várnak önre. 
Rengeteg tapasztalattal gazda-
godhat, amennyiben félreteszi 
az előítéleteit, és nyitottan áll 
hozzá az új dolgokhoz.

Oroszlán 

Tartson ki a céljai mellett, még 
akkor is, hogyha nem minden 
alakul a tervei szerint. Vonuljon 
a háttérbe, és keressen új meg-
oldásokat a problémákra!

Vízöntő 

Hatalmas lendülettel áll neki 
a teendőinek. Ha lehet, úgy hasz-
nálja ki az önben lévő energiákat, 
hogy mindenki a környezetében 
elégedett legyen!

Nyilas 

Kreativitás és együttműködés 
jellemzi a napját. Ezúttal olyan 
váratlan lehetőségek sodródnak 
ön elé, amelyekkel érvényesítheti 
az adottságait.

Szűz 

Csak úgy lesz képes odafigyelni 
a munkájára, ha feloszlatja az ön-
ben lévő feszültséget. Tegye félre 
a makacsságát, és fogadjon el 
minden segítséget!

Halak 

Őrizze meg nyugalmát, és legyen 
megfontolt a tevékenységeiben! 
Koncentráljon a részletekre, 
ugyanis a sikerek kulcsa most 
abban rejlik!

Kos 

Horoszkóp

Karfiolpuding
Hozzávalók: 1 fej karfiol, 3 dl tej, 3 pú-
pozott ek. finomliszt, 5 dkg vaj, 2 tojás, 
őrölt fehér bors, ízlés szerint só, 1 ma-
rék petrezselyemzöld; a pudingformá-
hoz: kevés zsiradék és zsemlemorzsa.

Elkészítés: a karfiolt megtisztítjuk, 
rózsáira szedjük, és enyhén sózott, for-
rásban lévő vízbe tesszük, roppanósra 
főzzük. Leszűrjük, majd pépesítjük. 
A vajat felhevítjük, hozzáadjuk a lisztet, 
majd ráöntjük a tejet, sózzuk és borsoz-
zuk, sűrűre főzzük. Langyosra hűtjük, 
belekeverjük egyenként a tojásokat és 
a karfiolt, valamint az apróra vágott 
petrezselyemzöldet. Egy pudingformát 
kikenünk zsiradékkal és megszórjuk 
zsemlemorzsával. A masszát beleöntjük 
és elsimítjuk, majd beleállítjuk egy 
néhány ujjnyi vízzel telt tepsibe. Előme-
legített, forró sütőbe tesszük, és annyi 
ideig gőzöljük, amíg a beleszúrt villára 
már nem tapad a massza. Fokhagymás, 
snidlinges joghurttal fogyasztjuk.
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Meghalt Hunyadi János 
hadvezér, aki Nándorfehér-
várnál megállította az elő-
renyomuló törököket.

Kossuth Lajos, Magyaror-
szág kormányzója lemon-
dott és átadta a teljhatal-
mat Görgey Artúrnak.

Tatán megszületett Bláthy 
Ottó Titusz, a transzformá-
tor szülőatyja.

Budapesten megszületett 
Heltai Jenő író, költő (A né-
ma levente, Álmokháza).

Asaph Hall, amerikai csilla-
gász felfedezte a Mars boly-
gó két holdját.

Megszületett José Silva, 
amerikai parapszichológus, 
az Agykontroll rendszer ki-
dolgozója.

Meghalt a jótékonysá-
gi akcióiról híres Andrew 
Carnegie, az amerikai acél-
birodalom megalapítója.

Megérkeztek az első civil 
fogvatartottak az Alcatraz 
szigeti börtönbe.

Szabadalmaztatták 
a széles spektrumú 
frekvenciaváltó rendszert, 
amely a későbbi Wi-Fi 
technológia alapja lett.

Megszületett Marilyn Vos 
Savant író, újságíró, akinek 
a világon a legmagasabb az 
IQ-ja (228).

Megszületett Steve 
Wozniak, az Apple egyik 
alapítója, az első Apple 
számítógépek tervezője.

Megszületett Hulk Hogan 
amerikai profi pankrátor, 
színész (Rocky III).

Megszületett Bozsik Yvette 
táncosnő, koreográfus.

Elhagyta Dél-Vietnamot 
az utolsó amerikai földi 
katonai egység.

63 éves korában meghalt 
Robin Williams Oscar-díjas 
amerikai színész (Jó reggelt 
Vietnam!, Mrs Doubtfire).

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

A jómódú tatai kereske-
dőcsaládból származó 
Fischer Mór irányítá-

sa alatt (1840-től) új korszak 
kezdődött Herend történel-
mében. Csehföldről, Zettlitz 
környékéről hozott kaolinnal 
folytatta a kísérleteket, bő-
vítette és korszerűsítette az 
üzemet ,  amely  hamarosan 
gyárszerű termelésre alkal-
mas manufaktúrává vált. A be-
ruházásokat siker követte: a 
kezdeti egyszerű, vonalas és 
virágmintás termékek kere-
setté váltak és bevételt hoztak.

Fischer egyre újabb és tö-
kéletesebb termékekkel lépett 
elő, folyamatosan gazdagítot-
ta mintatárát és tanulta a kora-
beli technológiákat, amelynek 
eredményeképpen 1842-ben 
megkapta a császári, királyi 

kiváltságos porcelángyár cí-
met, Magyarország címerének 
használati jogával együtt, ezzel 
pedig biztosítva lettek a terme-
lés és kereskedés jogi feltét-
elei. Ugyanezen évben ragyogó 
sikert aratott az Első Magyar 
Iparmű Kiállításon, maga Kos-
suth Lajos úgy méltatta, hogy a 
bemutatott herendi porcelánok 
egy hercegi asztal igényeinek 
is megfelelnek.

A luxusporcelánnak való-
ban hercegi igényeknek kellett 
megfelelnie, jobbára ugyan-
is előkelő asztalokra került. 
A 19. században az akkor még 
Távol-Keletről érkező, Európa 
számára titokzatosnak és eg-
zotikusnak tűnő porcelán az 
arisztokrácia kiváltsága volt. A 
törött darabok pótlását Fischer 
Mór tökéletesen tudta megol-

dani. (Ezt igazolja a történet is, 
mely szerint a szárd király hiá-
nyos Ming-mintás készletének 
kiegészítésére egyedül Fischer 
vállalkozott, és olyan kifogásta-
lanul sikerült neki, hogy még túl 
is szárnyalta az eredetit.)

Az 1850-es évektől a manu-
faktúra a hagyományos min-
takincset átdolgozva, saját 
távol-keleti ihletésű mintákat 
is tervezett. Az úgynevezett 
chinoiserie nemcsak a kínai 
művészetből merít, hanem ja-
pán, indiai elemeket is egye-
sít az európai ízlés szerint. Ez 
a mintakincs Herend történe-
tében mindvégig kiemelkedő 
jelentőségű volt, s ma is ez a 
manufaktúra egyik, nemzetkö-
zileg is számon tartott speciali-
tása. (folytatjuk)

 BORSOS J. GYÖNGYI

Elegancia, hungarikum: herendi porcelán a múzeumban

Herend virágkora
A Tarisznyás Márton Múzeum szeptemberig a Herendi Porcelánmanufak-

túra vándorkiállításának ad otthont. Sorozatunkban a herendi porcelán 

történetébe nyújtunk egy kis betekintést, azzal a nem titkolt céllal, hogy 

az is kedvet kapjon a tárlathoz, aki még nem látogatta meg. Ma Herend 

első virágzásáról lesz szó.

Kínaizáló, keleti hatás alatt született csészepár – Herend egyik sajátossága




