
A Ciclobiblio 2017 elnevezé-
sű projektben részt vesz 
többek között Kiss Lász-

ló, a Mikes Kelemen Elméle-
ti Líceum könyvtárosa, aki két 
évvel ezelőtt a Fekete-tenger-
től az Északi-tengerig pedálo-
zott több mint 3000 kilométert, 
hogy felhívja a figyelmet az is-
kolai, egyetemi könyvtárak fon-
tos társadalmi szerepére. Mint 
kifejtette, a kerékpáros kör-
utat augusztus 28. és szeptem-
ber 1. között szervezik meg, a 
Brassó Megyei Könyvtár épü-
lete elől indulnak, majd 350 
kilométert tesznek meg Bras-
só, Sepsiszentgyörgy, Seges-
vár és Nagyszeben között. Az 
idei év tematikája az erődtemp-

lomok, de a következő években 
akár Dobrudzsában, Moldvá-
ban vagy a Bánságban is szeret-
nének kerekezni, hogy ezekben 
a régiókban is felhívják a figyel-
met az olvasás fontosságára 
– mondta az Agerpres hírügy-
nökségnek. Hozzátette, bár-
ki csatlakozhat hozzájuk, csak 
megfelelő felszereléssel kell ér-
keznie.

Kiss László arról is beszá-
molt, hogy a körút másik célja 
bebizonyítani az embereknek, 
hogy a könyvtárosok nem ülő 
életmódot folytatnak, hanem 
nagyon sokan közülük aktívan 
sportolnak. Ennek legékesebb 
példája Avram Iancu petrozsé-
nyi könyvtáros, aki a napokban 

új távolsági rekordot úszott, cél-
ja pedig védőruha nélkül végig-
úszni a 2860 kilométer hosszú 
Dunán. A férfi több mint másfél 
hónapja úszik, egy nap alatt si-
került 53 kilométert megtennie. 
Eddig a szlovén Martin Strel tel-
jesítette ezt a távot 2000-ben, 
58 nap alatt neoprén ruha és 
békatalpak segítségével, majd 
hat évvel később a kanadai Mi-
mi Huges, csak neoprén ruhá-
ban, 90 nap alatt. A petrozsényi 
könyvtáros akkor vált közis-
mertté, amikor 2016. augusz-
tus 30-án 18 óra alatt úszta át 
a Franciaországot Nagy-Britan-
niával összekötő La Manche-
csatornát 62 kilométeres távon, 
neoprén védőruha nélkül.
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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: 
20 dkg fagyasztott leve-
les tészta, 50 dkg tehén-
túró, 1 kisebb főzőtök, fél 
csokor kapor, 2 tojás, 1 
teáskanál vaníliaaroma, 3 
evőkanál zabkorpa, ízlés 
szerint porcukor, a tete-
jére barna cukor, a tepsi 
kikenéséhez kevés vaj.

Elkészítése: 
A piteformát kivajazzuk, 
és a kiolvasztott leveles tésztát elrendezzük benne. 
A túrót villával összetörjük, belereszeljük a tököt, 
hozzákavarjuk a tojásokat, a vaníliát, és ízlés szerint 
porcukrot. 2 evőkanál zabkorpát belekavarunk. A ma-
radék zabkorpával megszórjuk a tészta alját, majd be-
leöntjük a túrós-tökös masszát. A tetejét megszórjuk 
barna cukorral, majd előmelegített, 180 fokos sütőben 
kb. 40–45 percig sütjük. Hidegen-melegen egyaránt 
finom.

Tehéntúrós-tökös pite
Recept Sudoku

Köszöntő
Pénteken Zsuzsanna, szomba-
ton Klára, vasárnap Gerda nevű 
olvasóinkat köszöntjük, valamint 
mindazokat, akik ezeken a napo-
kon ünneplik születésnapjukat.

Zsuzsanna: Héber eredetű bibliai 
név. Jelentése: liliom. 
Klára: Latin eredetű. Jelentése: 
világos, ragyogó, híres.
Gerda: Két germán eredetű név 
egybeesése. A ger... kezdetű és 
...da végű összetett női nevek 
önállósult becézője. Jelentése: ág, 
vessző, karcsú, dárda, bekerített 
hely, védőkerítés. A germán mito-
lógiában Freyr isten feleségének 
neve. Egyúttal a Gertrúd német 
becézője.

Próbáljon lassítani a tempóján, és 
inkább figyeljen, ez többet hozhat a 
konyhára. Fékezze pergő nyelvét, és 
ne pazarolja szellemi tőkéjét fecse-
gésre!

Csendesnek, nyugodtnak ígérkezik ez 
a nap. Olyannyira, hogy az már Önnek 
is feltűnik… Attól függetlenül, hogy 
nem történik semmi említésre méltó, 
még akad tennivaló bőven.

Mérleg

Ma különösen erősek lehetnek a 
megérzései, hallgasson rájuk! Ha az 
ösztöneit követi, könnyen ellavírozhat 
a nehéz helyzetekben is – ezekből 
pedig ma adódik bőven… 

Rák

Már reggel érezheti, milyen jó lesz ez 
a nap. Sugárzik Önről, hogy összhang-
ban van önmagával, így nagy hatást 
gyakorolhat másokra.

Bak

Mindegy, kivel találkozik, el fogja 
varázsolni. Délután a bevásárlást is 
szórakoztatónak tartja, feltéve hogy 
nem borítja fel a költségvetését…

Bika

Szétszórtságával felboríthatja család-
ja vagy partnere programját. Váratla-
nul behívják a munkahelyére, és igent 
mond, a túlórákban most nem lesz 
köszönet. 

Skorpió

Igaz, hogy a változatosság gyönyör-
ködtet, ám egy idő után károssá is 
válhat. Ne feszítse túl a húrt! Könnyen 
a szemére vethetik majd, hogy túl 
messzire megy.

Oroszlán

Próbáljon meg ráhangolódni mások-
ra, különösen gyenge pontjaikra!
Ha ez sikerül, akkor komolyan fogják 
venni.

Vízöntő

Szerelmi életében a szenvedély a te-
tőfokára hág. Ha éppen nyaral, vigyáz-
zon a napszúrással, és fogyasszon 
elegendő folyadékot! 

Ikrek

Valami konkrét dolgot szeretne meg-
szerezni vagy elérni, és kedvetlenül 
reagál, ha valami vagy valaki keresz-
tezi az útját.

Nyilas

Fennáll a veszélye annak, hogy elúszik 
a pénzzel, és sok pénzt ad ki olyan 
dolgokra, amikre nincs is szüksége, 
vagy amik nem érik meg az árukat. 

Szűz

A Hold már az Ön jegyében van. 
Igyekezzen megértéssel és részvéttel 
fordulni embertársai felé! Kérdezze 
meg, kinek miben segíthet – ezzel a 
gesztussal csodákat érhet el.

Halak

Kos
HoroszkópAz olvasást népszerűsítik a kerékpározó könyvtárosok

Könyvtáros sportember
Az ország több könyvtárosa kerékpározza végig a Brassó–Nagyszeben 

útvonalat, hogy ezáltal is népszerűsítsék az olvasást, a biciklizést és az 

erdélyi erődtemplomokat – közölte az Agerpres hírügynökség.

A könyvtárosok is lehetnek sportemberek. Erre jó példa Avram Iancu petrozsényi könyvtáros

Fogászat
Augusztus 12-én és 
13-án a sürgõs ségi 
eseteket dr. Bakos 
Zsuzsanna rende-
lőjében látják el, az 
Eötvös József utca 
12. szám alatt, 9–12 
óra között (telefon-
szám 0745-953665).
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JOKER
Noroc Plus

Super Noroc

33   19   13   39   34  +  11
888396

038314
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Noroc 0877091

Lottó

Meghalt Hunyadi János had-
vezér, aki Nándorfehérvár-
nál megállította az előrenyo-
muló törököket.

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.

Megszületett Vásáry Tamás 
Kossuth-díjas zongoramű-
vész, karmester, a Nemzet 
Művésze.

Megszületett Bozay Attila 
Erkel- és Kossuth-díjas ze-
neszerző, citera- és furulya-
művész.

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).

Budapesten megszületett 
Kánya Kata színművésznő, 
műsorvezető.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

FORRÁS: FACEBOOK




