
Nápolyban megszületett 
Aragóniai Beatrix kétszeres 
magyar királyné, a legutál-
tabb magyar királyné.

Kolumbusz Kristóf lehorgo-
nyozott egy szigetcsoport-
nál, amelynek a „Tizenegy-
ezer szűz” nevet adta.

Megszületett Robert Fulton 
amerikai mérnök, feltalá-
ló, az első működő gőzhajó 
megalkotója.

Megszületett Johann 
Nepomuk Hummel osztrák 
zongorista, zeneszerző, ta-
nár és karmester.

Párizsban megszületett 
Claude Oscar Monet francia 
impresszionista festő (Tavi-
rózsák).

Móron megszületett Wekerle 
Sándor politikus, miniszter-
elnök, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagja.

Megjelent Herman Melville 
regénye, a Moby Dick.

Elkészült a fizikus és feltalá-
ló Jedlik Ányos dinamója.

Megszületett Leo Hendrik 
Baekeland, a Velox fotópapír 
és a bakelit feltalálója.

Lónyay Menyhért grófot vá-
lasztotta a kormányzó 
Deák-párt Magyarország mi-
niszterelnökének.

Megkezdte működését a 
Zeneakadémia.

Megszületett Áprily Lajos 
költő, műfordító.

Megszületett Sir Frederick 
Grant Banting kanadai No-
bel-díjas orvoskutató, az in-
zulin egyik felfedezője.

Tomáš Garrigue Masaryk ve-
zetésével megalakult Cseh-
szlovákia.

A BBC megkezdte rádió-
adását.

Forrás: ezenanapon.hu
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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

Lehetőségei kissé távol állnak a vá-
gyaitól, ezért tartsa a realitások tala-
ján az elképzeléseit! Legyen körülte-
kintő, és fogadja el a felkínált segít-
ségeket!

Ikrek 

Kissé meginog az önbizalma, en-
nek következtében nehezen látja át a 
megoldásokat, és számos hibát követ 
el. Lehetőleg kerülje a társaságot!

Mérleg 

Maradjon céltudatos, és használja ki 
a szakmai adottságait! Ámde a ter-
vei csak akkor lesznek eredményesek, 
hogyha kitart a véleménye mellett.
Oroszlán (júl. 24–aug. 23.)

Rák 

Hiányzik önből a lendület. Ezt vegye fi-
gyelembe, amikor új megbízásokat 
ajánlanak fel. Vállaljon kevesebbet, vi-
szont azokat végezze odafigyeléssel!

Bak 

Elsősorban személyes viszonyok ke-
rülnek előtérbe. Fontos tárgyalások-
ra, megbeszélésekre számíthat ma, 
amelyek során akár új kapcsolatokat 
is kialakíthat.

Bika 

Igyekezzék tökéletesíteni a munka-
módszereit, és amennyiben szüksé-
gét érzi, bátran újítson! Ezáltal ugrás-
szerű lépéseket tehet a karrierjében.

Skorpió 

Optimizmusa nem elég a sikerhez, ez 
alkalommal szerencsére is szüksége 
lesz ahhoz, hogy elérje céljait. Hasz-
náljon ki minden előnyös lehetőséget!

Oroszlán 

Kezelje lazán a tevékenységeit! Ural-
kodó bolygójától ma sok energiát kap, 
így képes lesz a saját javára fordítani a 
folyamatban lévő eseményeket.

Vízöntő 

Hivatásában kiválóan alakulnak a ter-
vei, emellett több segítőre is talál, akik 
olyan építő jellegű ötletekkel állnak 
elő, melyeket érdemes megfontolnia.

Nyilas 

Helyezze új keretek közé az életét, 
tisztázza az elmúlt időszak félreérté-
seit! Az uralkodó bolygója ezúttal se-
gíti önt abban, hogy megértésre ta-
láljon.

Szűz 

Használja következetesen a kreatív 
képességeit. Ne pazarolja el az ide-
jét arra, hogy elakadjon a részletek-
ben! Mindig az adott problémákra fi-
gyeljen!

Halak 

Nehezen tud figyelni a teendőire, 
ezért mellőzze a bonyolult feladato-
kat! Csupán rutinmunkákat végez-
zen, és válassza az egyszerű megol-
dásokat!

Kos 

Horoszkóp

Majonézes 
burgonyakrém

Hozzávalók: 4 lila burgonya, fél fej hagy-
ma, 1 tojássárga, 2 dl olaj, 1 kávéska-
nál mustár, só, őrölt bors, citromlé íz-
lés szerint, 1–2 evőkanál tejföl, 1 csokor 
petrezselyemzöld.
Elkészítés: A krumplit héjában megfőzzük, 
meghámozzuk, majd kis lyukú reszelőn le-
reszeljük. Hűlni hagyjuk. A tojássárgából 
majonézet kavarunk, a mustár és az olaj fo-
kozatos hozzácsurgatásával. A hagymát 
apróra vágjuk. Ezután belekavarjuk a cit-
romlevet és a tejfölt, sózzuk, borsozzuk, 
majd a kihűlt krumplival, az apróra vágott 
petrezselyemzölddel és a hagymával ösz-
szekavarjuk. Pirítóssal fogyasztjuk

RECEPT Ottisfoz.szhblog.ro

A Fölszállott a páva népze-
nei és néptánc tehetségku-
tató verseny első szakasza 

pénteken zárult: a hajdúböször-
ményi és a mikházai fordulóban, 
a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap (MTVA), va-
lamint a Hagyományok Háza kö-
zös rendezvényén nyolc külho-
ni versenyző és formáció jutott 
tovább a középdöntőkbe. „Büsz-
keséggel tölt el Szilveszter alá-
zattal teli, elhivatott szakmai 
fejlődése – értékeli a vargyasi 
Borbáth Szilveszter eredményes 
szereplését Kallós Angelika fel-
készítő tanár. – Tiszta emberi 
jelleme átütő erejű, hangján ke-
resztül mélyen megérinti, és ma-
gával ragadja a hallgatóságát.” 
Kupec Mihály művészeti vezető 
eközben a nagyidai Ilosvai Sely-
mes Péter Néptáncegyüttes to-
vábbjutására reagálva úgy fogal-
mazott: „fáradtan, egy országos 
turnéról érkeztünk a Hajdúság-
ba, de megérte. Már a jövőbe te-
kintünk, s mivel az erdélyi test-
vértelepülésünk Györgyfalva, az 

ottani táncokból készülünk a kö-
vetkező megmérettetésre.”

A beregszászi Torkos Zene-
kar számára a muzsikálás élet-
érzés, egy közösségi hagyo-
mány ápolása. Ars poeticáju-
kat a közönség és a zsűri is egy-
aránt méltányolta. A mének és a 
táltosok nagy kedvelője, a sepsi-
szentgyörgyi Eötvös Remus sok-
oldalúságával is elbűvölte a né-
zőket: a műsorvezető, Novák 
Péter kedvéért táncra perdült, 
nagy sikert aratva a jelenlevők 
és a zsűri körében. „Táncokta-
tókként, tábor- és fesztiválszer-
vezőkként egy diák, egy tanár, 
egy orvos, egy mérnök és egy 
jogász önmagában elég hiteles 
csapat ahhoz, hogy mindenki 
meggyőződjön arról, Kalotasze-
gen jó dolgok születnek” – vallot-
ták a mérai Kalotaszeg Legény-
társulat tagjai indulásuk előtt. 
Az eredményükre a vidék nagy 
ismerője, Kós Károly is büsz-
ke lenne.

A szamosújvári Ördöngős Ze-
nekar tagjai fejlődésük érdeké-

ben neveztek be a versenybe. 
A zenészek virtuóz teljesítmé-
nye, valamint énekesük, Sza-
bó Boglárka kristálytiszta hang-
ja bizonyította, hogy már iga-
zi tudással s emelt fővel utaz-
hatnak Budapestre. A marosvá-
sárhelyi Szöllősi Katalin sikere 
nyomán egyre elfoglaltabb. „Lá-
nyom a sztánai mesterkurzus-
ról ugrott haza a továbbjutás hí-
rével – idézi fel édesanyja, Kiss 
Anikó. – A népes rokoni csapat 
s a betérők nagy örömére eléne-
kelte a továbbjutáshoz vezető da-
lát, majd futott vissza a táborba.” 
Végezetül a gyimesközéploki 
Tatrospart néptánccsoport ala-
pítója, Antal Tibor örömteli sza-
vait idézzük: „Szívből csináltuk, 
s nem is a győzelemre gondol-
tunk elsősorban. Ha már egy lé-
pést tettünk azért, hogy fiatalja-
ink itthon maradjanak, és ápol-
ják őseik örökségét, már megér-
te a vesződség.”

Valóban megérte, a nézők a 
hat területi válogatón szívet me-
lengető produkciókat élvezhet-
tek, s aki egyszer beletekintett a 
műsorba, az szinte biztos, hogy 
az elődöntőkön is kedvenceinek 
szurkol. Az első elődöntőre pén-
teken, november 17-én kerül sor, 
a Duna Televízió 21.25-től sugá-
rozza a műsort.

KŐRÖSSY ANDREA

Közeleg a Fölszállott a páva tehetségkutató első elődöntője

Különleges produkciók

A gyimesközéploki Tatrospart néptánccsoport is elődöntőbe jutott

A hajdúböszörményi és a mikházai területi vá-

logatókkal zárult a Fölszállott a páva első fordu-

lója. A versenyben nyolc külhoni induló jutott to-

vább az elődöntőkbe.
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