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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.

SUDOKU

Gyakorlati teendők várnak ma önre. 
Terjessze ki a figyelmét a részle-
tekre, ossza be az idejét, nehogy 
egymást keresztező programokat 
szervezzen!

Ikrek 

Ezúttal számos nehézséggel kell 
megküzdenie, és arra kényszerül, 
hogy újszerű módszerekhez folya-
modjék. Használja fel a szakmai 
tapasztalatait!

Mérleg 

Őrizze meg a nyugalmát, és álljon ki 
a döntései mellett! Avassa be a ter-
veibe a megbízhatóbb társait, de ne 
engedje, hogy letérítsék az útjáról!

Rák 

Kicsúszik az irányítás a kezéből, az 
aktuális ügyletei pedig holtvágány-
ra sodródnak. Legyen alkalmazko-
dó, és keressen alternatív megol-
dásokat!

Bak 

Hivatásában váratlan fordulatok 
következnek be, ezért lehetőleg ne 
vegyen részt új kezdeményezések-
ben! Próbálja meg kerülni a kocká-
zatos szituációkat!

Bika 

Bárhogy is alakul a napja, vigye 
végig mindazt, amibe belekezdett, 
az adott szavát pedig tartsa be 
akkor is, ha menet közben elveszíti 
a lelkesedését!

Skorpió 

Tekintsen előre, és ne pazarolja az 
idejét arra, hogy bűnbakokat keres-
sen a korábban megélt kudarcaiért! 
Koncentráljon a feladatai véglege-
sítésére!

Oroszlán 

Munkahelyén olyan előnyös 
körülmények adódnak, amelyek 
hatalmas előrelépést jelentenek 
önnek szakmai téren. Éljen ezen 
lehetőségekkel!

Vízöntő 

A magánéleti gondjai állandó 
bizonytalanságot eredményeznek 
önnek, és kihatnak a tevékenysé-
geire is. Mielőbb járjon a végére a 
problémáknak!

Nyilas 

Maradjon megfontolt, ne engedje, 
hogy bárki keresztülhúzza a számí-
tásait! Igyekezzék elűzni a negatív 
energiákat, és alkalmazkodjék a 
helyzetekhez!

Szűz 

Óvakodjék a vitáktól, tartsa távol 
magát mások magánügyeitől! 
Inkább keressen kihívást jelentő 
tennivalókat, és vigyen újítást a 
munkálataiba!

Halak 

Eseménydús napnak néz elébe. 
Számos fontos megbeszélésre ké-
szülhet, a megoldásra váró felada-
taiban pedig gyökeres változásokra 
számíthat.

Kos 

Horoszkóp

Spenótos-
laskagombás spagetti

Hozzávalók: 50 dkg laskagomba, 25 dkg 
friss spenót, 4 cikk fokhagyma, 1 fej hagy-
ma, só, bors, 25 dkg spagetti, kevés olaj, 2 dl 
tejszín, parmezán sajt a tetejére.

Elkészítése: A gombát megmossuk és csí-
kokra vágjuk. A hagymákat megpucoljuk és 
kevés olajban megdinszteljük, hozzáadjuk 
a gombát és a megmosott, darabokra tép-
kedett spenótot. Összepároljuk, időközben 
sózzuk és borsozzuk. Végül tejszínnel fel-
öntjük és összefőzzük. A spagettit sós víz-
ben kifőzzük, összekeverjük a gombás-spe-
nótos masszával. Tálaláskor parmezán sajt-
tal jól megszórjuk.

RECEPT Ottisfoz.szhblog.ro

Elkészülte után akár egy este 
is végig lehet nézni a tizen-
három összefüggő részes 

sorozatot, hiszen a rendező egyik 
helyszínről a másikra vezeti a 
nézőket – fejtette ki lapunknak 
Fazakas Szabolcs, a projekt ötlet-
gazdája. A tervek szerint az epi-
zódok 11–13 percesek lesznek. 
Az új rajzfilm legyártásához már 
az elmúlt időszakban tanultakat 
is felhasználják, vagyis jobban 
odafigyelnek az animáció apró 
részleteire, több székely motí-
vumot használnak fel, valamint 
gazdagodik a szereplők beszéde 
is. Az animációs folyamatot most 
is Ken Fountain, a DreamWorks 
Animation munkatársa felügye-
li. Maga a történet három dimen-
ziós képkockákon jelenik meg, a 
legendákat viszont két dimenzió-
san mutatják be.

Fazakas megjegyezte, az új so-
rozatban helyet kapnak az eddig 
legyártott rajzfilmek is, persze 
feljavított változatban. „A régi 

részek elkészítése egy kemény 
edzés volt a csapatnak” – tet-
te hozzá.

A székely legendák őrzői

A széria első része bevezetés-
ként szolgál, hiszen itt ismerjük 
meg a szereplőket – Zetét, Rikát, 
Nagyapót, az Ördögöt, Csetliket, 
Botlikot és a Szőrmanót –, a so-
rozatot végigkísérő aranypat-
kót, valamint a Tejút legendáját. 
A főhősök megszerzik a varázs-
patkót, amit az ördög is meg 
akar kaparintani, ezért üldöz-
ni kezdi őket. A következő, még 
gyártás alatt lévő epizódokban 
Zete, Rika és a nagyapó beme-
nekülnek „nagyapó mesefájá-
ba”. Ennek központi szerepe van 
a történetben, hiszen minden 
egyes ágában egy legenda van, 
amit a gonosz szereplők el sze-
retnének pusztítani. A főhősök a 
patkó, illetve egy különleges táv-
cső segítségével látják, hogy ép-

pen hol történik galiba, hol kell 
közbelépniük. Így mutatják be 
epizódról epizódra a székelyföldi 
mondákat és legendákat.

A sorozat bevezető részének 
megnézése után elmondhatjuk, 
hogy nemcsak érdekes, de hu-
moros is, és a karakterek nagyon 
szerethetők, egyszóval igazi tan-
mese. 

A terv egyébként az, hogy an-
gol szinkron is készül az egyes 
rajzfilmekhez, amiben a készítők 
mindent megtesznek azért, hogy 
megmaradjon a szereplők ízes 
beszéde. „A történetek amúgy 
mindenki számára könnyen ért-
hetők” – hangsúlyozta Fazakas.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Új rajzfilmmel debütált a Székelyföldi Legendárium

Legendárium a vásznon

Nemcsak a szereplők beszéde lett ízesebb, de a székely motívumok is megsokasodtak az új sorozatban

Új mondákat és legendákat bemutató rajzfilmso-

rozat gyártásába kezdett a Székelyföldi Legendári-

um csapata, amely az előzőnél minőségibb, össze-

függő alkotást ígér. A tizenhárom részre tervezett 

széria bevezető része is ezt támasztja alá: javítot-

tak az animáción, több székely motívumot vittek 

bele, és a szereplők beszéde is színesebb, ízesebb 

lett. Az első rész címe A Tejút és a varázspatkó.

Meggyilkolták Claudiust. 
A 64 éves császárt negye-
dik felesége mérgezte meg 
gombával.

Megszületett Henszlmann 
Imre művészettörténész, 
egyetemi tanár, az MTA tag-
ja.

Megszületett Rudolf 
Virchow német orvos, ant-
ropológus, poltitikus, a kór-
házi vonat ötletének kivite-
lezője.

Bostonban egy ballonról el-
készítették az első amerikai 
légi felvételt.

Meghalt Lotz Károly ma-
gyar festőművész.

Megszületett Dajka (Dayka) 
Margit, Kossuth-díjas szí-
nésznő (Macskajáték, Égig 
érő fű).

Megszületett Yves Montand 
olasz származású fran-
cia filmszínész, sanzonéne-
kes és politikus (A félelem 
bére).

Megszületett Schweitzer 
József Széchenyi-díjas tu-
dós, egyetemi tanár, orszá-
gos főrabbi.

Granthamben megszületett 
Margaret Thatcher brit poli-
tikus, aki Nagy-Britannia el-
ső női miniszterelnöke volt.

Megszületett Nana 
Mouskouri görög énekesnő, 
a legtöbb lemezt valaha el-
adó énekesek egyike.

Megszületett Paul Simon  
amerikai énekes, zenész, 
az egykori Simon and 
Garfunkel tagja.

Megszületett Robert Lamm 
billentyűs és énekes a Chi-
cago zenekarból.

Megszületett Kisházi Beat-
rix több mint 200-szoros 
válogatott, 21-szeres bajnok 
asztaliteniszező és edző.

Franciaországban elfogad-
ták az átdolgozott alkot-
mányt, létrejött a IV. Köz-
társaság.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Londoni expón 
a Legendárium
 A Székelyföldi Legendárium 
csapata ezen a héten Lon-
donban tartózkodik, ahol a 
Brand Licensing Europe 2017 
elnevezésű expón vesznek 
részt. Fazakas Szabolcs la-
punknak elmondta, hogy sa-
ját ismertetőanyagukon kívül 
egy magyarországi stúdióét 
is magukkal vitték a rendez-
vényre. A cél, hogy kap-
csolatokat teremtsenek és 
felmérjék, hogy produkciójuk 
milyen helyet foglal el a többi 
rajzfilmstúdióhoz viszonyítva. 
Ugyanakkor az is lényeges, 
hogy megismertessék a szé-
kelyeket a más nemzetiségű 
részvevőkkel.




