
11MAGAZIN Gyergyói Hírlap  2017. november 15., szerda

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

A mai napon véglegesítheti néhány 
tevékenységét, hogyha türelmes 
marad és megfontolt. Hagyatkoz-
zék a megérzéseire, tartson ki az 
elvei mellett!

Ikrek 

Ésszerű hozzáállásával sikerül 
befejeznie a határidős teendőket, 
így most bátran belevághat új 
kihívásokba. Vonja be a terveibe a 
bizalmas társait is!

Mérleg 

Váratlan fordulatok és hátráltató 
tényezők teszik bonyolulttá a mai 
napját. Lehetőleg ne improvizáljon, 
kizárólag a szokásos eljárásokat 
alkalmazza!

Rák 

Hivatásában pozitív tapasztala-
tokban lesz része, emellett pár 
kapcsolata új szintre emelkedik. 
Ma elsősorban a csapatmunkára 
fektesse a hangsúlyt!

Bak 

Felborul a megszokott napirendje, 
mert váratlan buktatók merülnek 
fel. Ne kezdjen kapkodásba, inkább 
higgadjon le, és gondolja újra a 
célkitűzéseit!

Bika 

Határozottan halad a célkitűzései 
felé. Arra azonban ügyeljen, hogy a 
nagy lendületében ne sodorja félre 
azokat, akik tanácsokkal fordulnak 
önhöz!

Skorpió 

Nehezen tudja kordában tartani az 
indulatait, ezért mára csak egysze-
rű teendőket tervezzen! Keresse 
a kiegyensúlyozott személyek 
társaságát!

Oroszlán 

Több megoldatlan feladatnak kell 
a végére járnia, ezért legyen nyi-
tott az újszerű megoldásokra, és 
fogadja el a kollégái által felkínált 
támogatást!

Vízöntő 

Kiváló a hangulata, kisugárzása 
nyugtatóan hat az ön körül élőkre. 
Remek alkalom ez arra, hogy tisz-
tázza a mélyben gyökerező nézet-
eltéréseket.

Nyilas 

Mielőbb tudja le a kötelezettségeit, 
majd szenteljen időt azon prob-
lémákra, amelyek egykoron úgy 
zárultak le, hogy nem tisztázódtak a 
körülmények!

Szűz 

Ezúttal feszült légkörben kell helyt-
állnia, ráadásul a környezetében 
élők segítségére sem számíthat. 
Őrizze meg a higgadtságát, kerülje 
a vitákat!

Halak 

Számos akadály kerül az útjába, így 
szüksége lesz a szakmai tudására 
és a leleményességére. Legyen cél-
tudatos, vessen be minden bevált 
taktikát!

Kos 

Horoszkóp

Búzadarás-túrós almás 
sütemény
Hozzávalók: 
4 evőkanál 
búzadara, 3 dl 
tej, 10 dkg vaj, 
5 dkg cukor, 
2 tojás, 1 evő-
kanál vaníliás 
cukor, 40 dkg 
tehéntúró, 1 dl 
tejföl, 4 nagy 
alma, 1 evőkanál barna cukor, 1 marék 
mandulabél, vaj a tepsi kikenéséhez.
Elkészítés: Egy tortaformát kivajazunk. 
A tejben a grízt megfőzzük, kihűtjük, 
majd hozzákeverjük a túrót, a tejfölt, a 
tojássárgákat és a kétféle cukrot. A tojás-
fehérjét kemény habbá verjük, és a masz-
szához adjuk, majd a tepsibe simítjuk. 
Az almát meghámozzuk, kockákra vág-
juk, és rászórjuk a süti tetejére, meghint-
jük barna cukorral és mandulabéllel. Elő-
melegített 180 fokos sütőben kb. 35–40 
percig sütjük.

RECEPT Ottisfoz.szhblog.ro

A 25 év alatti  csoport-
b a n  a  m á s o d i k  d í -
jat kapta a zsűritől a 

gyergyószentmiklósi Altere-
gó Nem számít című dala, de 
a közönségszavazás nyerte-
se is az Alteregó dala lett. Az 
együttes énekes-gitárosa, Fo-
dor László Újfalusi Gábor-díjat 
kapott a kiemelkedő zenei te-
hetségéért. A zenekar koncert-
lehetőséget nyert többek közt az 
Erdélyi Gitártáborban, az Ars 
Hungarica Fesztiválon, a Double 
Rise-on, a Vibe-on. Az Altere-
gó tehát elindult a hírnév felé, a 
Bagossy Brothers Company és a 
No Sugar nyomába. A 2016-ban 
alakult zenekar tagjai: Péter 
Gellért „Gege” (dobok), Csóka 
Loránd „Csóka” (basszusgitár), 
Fodor László „Lacika” (ének, gi-
tár). Az együttes egyébként ezen 
a héten tette közzé legújabb 

videoklipjét, amit a Zűrzavar cí-
mű számhoz készítettek. 

További díjazottak

A zsűri szerint a kategória 
első helyezettje a Pillantás cí-
mű dal lett a marosvásárhe-
lyi Vecker zenekartól.  A 25 év 
alatti kategória harmadik he-
lyén a kolozsvári Metalon zene-
kar végzett a Szemben az árral 
című dalával. A  rockegyüttes 
felléphet a Székelyföldi Peron 
Music Tehetségkutató Fesztivá-
lon (Öröm a zene tehetségkuta-
tó elődöntőjén), az EMI-táborban 
és a Főtér Fesztiválon.

A 25 év feletti kategóriá-
ban a székelyudvarhelyi Simó 
Annamari és zenekara nyert 
a Hosszú évek óta című dal-
lal. Gábora-Máté Éva zsűritag 
szerint a dal és az együttes 

egyaránt megállná a helyét bár-
milyen színpadon, Magyaror-
szágon vagy akár nemzetközi 
szinten. 

A második helyen a temesvá-
ri Még 5 Perc zenekar végzett 
Mit ér? című dalával. A 2010-
ben alakult együttes szombat 
esti bemutatkozó koncertje el-
maradt, mert nem tudott teljes 
létszámban részt venni a gálán.  
A harmadik helyezett Az volt a 
kérdés című dal lett, amelyet a 
marosvásárhelyi Ferencz Mari 
adott elő Iszlai Tamás dobos kí-
séretében. A nyertesek koncer-
tezhetnek a Mediawave-en, az 
Ars Hungaricán, a Sepsiszent-
györgyi Utcazene Fesztiválon, 
illetve a Szent Miklós Napokon.

A zsűri tagjai – André Ferenc 
slammer, Balázs Imre József 
irodalmár, Hary Judit opera-
énekes és Gábora-Máté Éva 
zenész – különdíjat is átnyúj-
tottak László I. Attila részére 
a Piskóta Panni című daláért. 
„A szerzemények értékelése-
kor a zene és a dalszöveg össz-
hangjára figyeltünk. Az idei 
előadásokban nem volt olyan 
probléma, hogy ne talált volna 
a szöveg a zenével. A koncer-
tek pedig még inkább meggyőz-
tek arról, hogy jól döntöttünk” 
– mondta el lapunknak Balázs 
Imre József zsűritag.

BEDE LAURA, GERGELY IMRE

Idén is kiválasztották a Legszebb Erdélyi Magyar Dalt

Alteregó: közönségdíj

Az Alteregó fiatal zenészei máris bizonyítottak

Koncertekkel egybekötött gálaesten adták át 

Kolozsváron a Legszebb Erdélyi Magyar Dal 

pályázat idei díjait. Az Erdélyi Magyar Közműve-

lődési Egyesület Ifjúsági Szervezete (EMKISZ) 

által harmadik alkalommal meghirdetett prog-

ramon két kategóriában értékelték a zenekarok 

által beküldött ötven magyar dalt. 

49. születésnapján meghalt 
Bethlen Gábor erdélyi feje-
delem. 

Meghalt Johannes Kepler 
német csillagász, aki leírta 
a bolygók ellipszis pályáját, 
és aki feltalálta a távcsövet. 

Meghalt Jan Amos 
Komensky (Comenius) 
cseh teológus, aki a mo-
dern pedagógia megalapí-
tója volt. 

Megszületett Sir William 
Herschel német csillagász, 
aki felfedezte az Uránuszt. 

Pozsonyban magyar 
királlyá koronázták II. Li-
pótot, aki egyidejűleg né-
met-római császár és cseh 
király is volt. 

Megszületett Georgia 
O’Keeffe amerikai festő-
művésznő, a modernizmus 
egyik megalapítója. 

Megszületett Marianne 
Moore Pulitzer-díjas ameri-
kai költő, szerző. 

Heidenheim an der 
Brenzben megszületett 
Erwin Rommel német ve-
zértábornagy, „a sivata-
gi róka”. 

Miller Reese szabadalmaz-
tatta az elektromos halló-
készüléket. 

Oklahoma lett az Ameri-
kai Egyesült Államok 46. ál-
lama. 

Megszületett Petula Clark, 
a 60-as évek népszerű éne-
kesnője, akinek 14 slágere 
szerepelt a Top 40-ben. 

Tildy Zoltán alakított kor-
mányt, miután a választá-
sokon a Független Kisgaz-
dapárt szerzett többséget. 

Megszületett Magyar Bálint 
politikus, miniszter. Meg-
született Beverly D’Angelo 
amerikai színésznő (Euró-
pai vakáció). 

Elvis Presley először sze-
repelt filmben, ahol éne-
kelte a Love Me Tender cí-
mű dalát.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon
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