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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

Rendkívül feszült légkörben kell 
boldogulnia, ezért próbáljon meg 
békés hangulatot teremteni ma-
ga körül! Használja ki a diplomáci-
ai adottságait!

Ikrek 

Zűrös helyzetekben kell helytáll-
nia, így szüksége lesz a lelemé-
nyességére. Új teendőket ne vál-
laljon be, csupán a folyamatban lé-
vőkkel foglalkozzék!

Mérleg 

Kiváló formában van, minden kö-
rülmények közt képes jó döntése-
ket hozni. Folytassa azt, amihez 
hozzákezdett, és törekedjék maga-
sabb szintre jutni!

Rák 

A mai napon nem ismer lehetet-
lent, szinte minden buktatón ké-
pes túllépni. Makacssága most ki-
fejezetten hasznos, de időnként 
próbáljon lassítani is.

Bak 

Csak akkor változtasson a mód-
szerein, ha minden lehetőséget ki-
merített! Amennyiben kilátástalan 
szituációba kerül, konzultáljon a 
munkatársaival!

Bika 

Az aktuális célkitűzései a társai 
előnyére is válhatnak. Helyezzen 
mindent egy lapra, és lépjen a tet-
tek mezejére! Hamarosan segít-
ségre is számíthat.

Skorpió 

Egy kicsit meginog az önbizalma, 
ezért lehetőleg ezúttal ne hozzon 
fontos döntéseket! A mai nap fo-
lyamán szánjon időt a hivatalos 
ügyintézéseire is!

Oroszlán 

Kisebb vita alakulhat ki ön körül, 
ha szabad utat enged a feszültség-
nek. Maradjon higgadt, és hogy-
ha szükséges, helyezze háttérbe 
az érdekeit!

Vízöntő 

Mellőzze a spontán tetteket, in-
kább koncentráljon a hosszú távú 
terveire! Szánjon időt a viszonyai-
ra, és keressen szövetségeseket a 
feladataihoz!

Nyilas 

Hajlamos elveszíteni a türelmét, 
ezért óvatosan fogjon neki új fel-
adatoknak! Legyen mindig követ-
kezetes, és keresse a nyugodt em-
berek társaságát!

Szűz 

Több lehetősége nyílik arra, hogy 
megvalósítsa a terveit. Már csak 
élnie kell a kínálkozó alkalmakkal, 
illetve kamatoztatni a tudását, ta-
pasztalatait.

Halak 

Képtelen összpontosítani a felada-
taira, nehezen hozza meg a szük-
séges lépéseket. Lehetőleg kerül-
je a kockázatot, és tevékenykedjen 
a háttérből!

Kos 

Horoszkóp

Gombás 
lencsepástétom
Hozzávalók: 15 
dkg barna csiper-
ke gomba, 1 kis 
fej hagyma, 4 cikk 
fokhagyma, 20 
dkg lencse, őrölt 
kömény, só, bors, 
1 evőkanál mus-
tár, 1 babérlevél, 
citromlé ízlés szerint, 5 dkg vaj, kevés olaj, 
1 marék petrezselyemzöld a tálaláshoz.

Elkészítés: A lencsét sós, babérleveles 
vízben megfőzzük, majd leszűrjük. Egy 
serpenyőben kevés olajon megpirítjuk az 
apróra vágott hagymát és fokhagymát, 
majd hozzáadjuk a felszeletelt gombát, és 
5 percig pároljuk. A párolt gombát a len-
csével, a mustárral és a fűszerekkel ösz-
szekavarjuk, majd pürésítjük. Végül cit-
romlével és vajjal gazdagítjuk. Pirítóssal, 
petrezselyemzölddel tálaljuk. 

RECEPT Ottisfoz.szhblog.ro

Az „utolsó száz méterre” is 
tartogattak kellemes meg-
lepetést a szervezők: a 

kedd esti nagykoncerten jelen-
tette be Nagy Zoltán polgár-
mester, hogy szabadtéren lép-
nek ma színpadra az Álarc és 
az Incognito zenészei. Eredeti-
leg a művelődési ház nagytermé-
be tervezték az egykori gyergyói 
zenekarok fellépését, a hatal-
mas érdeklődésre való tekintet-
tel azonban változtattak a korlá-
tozott számú néző befogadásá-
ra alkalmas helyszínen. Ma es-
te tehát az előre meghirdetett 
időpontban, azaz este fél kilenc-
kor startol a Gyergyói rockest. 
A művelődési ház parkolójában 
felállított színpadon az Álarc, az 
Incognito, illetve Gáspi teremt 
nosztalgia- és bulihangulatot.

A szabadtéri koncert csak 
egyike a mai zenei programok-
nak, a nap folyamán ugyan-

is Szabó-Nagy Atti la éne-
kes-dalszerző is a közönség elé 
lép. Egyéni előadása 19 órakor 
kezdődik a művelődési ház stú-
diótermében. Dalait őszinte és 
frappáns szöveg, és tempós ze-
ne jellemzi.

Zenei kínálattal várja ven-
dégeit a YourLivingRoom is; a 
szórakozóhelyen este 10 órá-
tól a ’60-’70-’80-as évek zenéiből 
csendülnek fel dallamok. 

Élőkönyvtár és könyvturkáló 

Az élőkönyvtár nem egy köz-
ismert kifejezés. Míg egy ha-
gyományos könyvtárban köny-
veket kölcsönözhetünk ki olva-
sásra, az élőkönyvtárban embe-
reket lehet „kikölcsönözni” egy 
őszinte beszélgetés erejéig. Az-
az, a könyvek élő személyek, 
és a „könyv” és olvasója között 
személyes párbeszéd kezdődik. 

Egy tökéletes alkalom arra, hogy 
elősegítsük és erősítsük az egy-
más iránti megértésünket – áll 
az esemény felhívásában. 

Az EMKE Ifjúsági Szerveze-
te és a gyergyószentmiklósi Ti-
ni Irodalmi Kör első alkalom-
mal szervez ilyen programot a 
városban. A Kárpátikum Pub 
és Borpatikában ma déli 12 órá-
tól este 8-ig lehet „lapozgatni” 
az élő könyveket. Amint Miklós 
Réka szervező elmondta, érde-
kes szakmák képviselőit, érde-
kes személyiségeket hívtak meg 
„könyv-beszélgetőtársnak”.

Az eseménnyel párhuzamo-
san könyvturi, vagyis könyvtur-
káló zajlik, ennek keretén belül 
a megunt, nem használt köny-
veket cserélhetik el a látogatók 
olyan kötetekre, amelyeket szí-
vesen forgatnának. A turkáló 
nem feltétlenül cserealapon mű-
ködik, az is elvihet könyveket, 
aki nem tesz le cserébe semmit, 
a lényeg az, hogy minden könyv 
megtalálja a helyét valakinek a 
könyvespolcán. Az érdeklődőket 
azonban kérik, ha tehetik, vigye-
nek könyveket. 

PETHŐ MELÁNIA, GERGELY IMRE

Gyergyói szabadtéri rockest lesz a fénypont

Bulival záruló ünnep

Ismét színpadra áll az Icognito 

Keszthelyen megszületett 
Schwarz Dávid, a kormá-
nyozható léghajó feltalá-
lója. Találmányát Zeppelin 
vette meg.

A demokrata Martin van 
Burent választották meg az 
Amerikai Egyesült Államok 
8. elnökének.

Megszületett Pietro 
Mascagni olasz zeneszer-
ző, karmester (Parasztbe-
csület).

Megszületett Willa Cather 
amerikai írónő (One of 
Ours, O Pioneers).

Elborult elmével meghalt 
Ferdinand de Lesseps fran-
cia mérnök és diplomata, a 
Szuezi- és a Panama-csa-
torna építésvezetője.

Megszületett Ámos Imre 
festőművész.

Megszületett Louis Prima, 
a Just a Gigolo című dal 
szerzője.

Megszületett Szántó Piros-
ka festőművésznő, grafi-
kus, író, kiváló és érdemes 
művész.

Megszületett Helen Gurley 
Brown amerikai szerző (Sex 
and the Single Girl).

Világrekordot állított fel 
Johnny Weissmüller 150 
yardos (kb. 140 m) gyors-
úszásban.

Az Electrolux szabadalmaz-
tatta a gázzal működő hű-
tőszekrényt.

Megszületett Fodor Sándor 
romániai magyar író, mű-
fordító.

A japánok megtámadták 
a Hawaii-szigeteken lé-
vő amerikai támaszpontot, 
Pearl Harbort.

Szabadalmaztatták a mik-
rohullámú sütőt.

Megszületett Tom Waits ze-
neszerző, zenész, színész 
(Rövidre vágva).

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Véget érnek ma a Gyergyószentmiklósi Városna-

pok és a Gyergyói Világvándor egy héten át tar-

tó programjai. Mint a korábbi napokban, ezúttal is 

bőséges a zenei kínálat. 

FOTÓ: TAMÁS IMOLA




