
A hamburgi városvezetés 
által az intézmény egy-
éves működésének alkal-

mából kedden közölt kimutatás 
szerint az Elbphilharmonie-
ban eddig rendre telt házas 
koncerteket tartottak, a hatszáz 
rendezvényen mintegy 850 ezer 
vendég vett részt. A túljelentke-
zés miatt a legnépszerűbb prog-
ramokra továbbra is sorsolással 
osztják ki a jegyvásárlási lehe-
tőséget. 

A kínálat a klasszikus zenétől 
a kortárs elektronikus táncze-
nén át a hiphopig tart, az irány-
zatokat százharminc zenekar, 
együttes, kórus és szólista köz-
reműködésével mutatták be, és 
számos alkotásnak az új kon-

certpalotában volt az ősbemuta-
tója. A rendezvényformátumok 
is változatosak, szerveznek 
például hangversenyeket cse-
csemőknek, és tartanak hang-
szerkipróbáló foglalkozásokat, 
amelyeken 18 ezren vettek részt 
az első évben. 

Maga az épület is népsze-
rű, egy év alatt 70 ezer embert 
kalauzoltak végig a koncert-
palotát bemutató vezetéseken, 
az észak-németországi kikötő-
városra panorámát nyitó – és 
ingyenesen látogatható – ki-
látóteraszt pedig 4,5 millióan 
keresték fel. A helyiek ragasz-
kodása mellett a nemzetkö-
zi érdeklődés is erős, ezt jelzi, 
hogy az épületről világszer-

te 50 ezer cikk jelent meg, az 
Elbphilharmonie honlapját pe-
dig 50 millióan keresték fel.

A tavaly január 11-én meg-
nyitott koncertpalota az ere-
deti tervekhez képest hétéves 
késéssel és tízszer nagyobb 
költségvetéssel, 789 millió eu-
ró ráfordítással készült el. A 
120 ezer négyzetméter területű 
épületben a koncerttermek mel-
lett egy 440 szobás szálloda, 45 
luxuslakás, üzletek és egy több 
mint 500 férőhelyes parkoló is 
van. A Császár rakpart Elbába 
nyúló végére tervezett épületet 
a folyó medrében létrehozott ta-
lapzatra emelték, mintegy 200 
ezer tonnás súlyát 1745 beton-
cölöp tartja.
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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: 1 nagy kony-
hakész pisztráng, 3 cikk 
fokhagyma, néhány szem 
bors, fél citrom, 1 dl száraz 
fehérbor, só; további hoz-
závalók:  fél fej lila hagyma 
apróra vágva, 1 evőkanál re-
szelt torma, 1 evőkanál ma-
jonéz, 1 teáskanál mustár, 1 
evőkanál tejföl, 4 dkg puha vaj, őrölt bors, 2 evőkanál 
citromlé, 1 evőkanál olívaolaj.

Elkészítése: A fokhagymát megpucoljuk, és szelekre 
vágjuk. A citromot karikákra vágjuk. A halat meg-
mossuk, kívül-belül megsózzuk, a belsejébe rakjuk a 
fokhagymát és a citromszeleteket. Hőálló tálba rak-
juk, megszórjuk szemes borssal, aláöntjük a bort és 
kevés vizet. Lefödve sütőben puhára pároljuk. Ezután 
kivesszük a halat, és kiszedjük belőle a szálkákat. A 
többi hozzávalóval együtt pépesítjük. Kenyérre kenve 
fogyasztjuk.

Tormás pisztrángkrém

Recept Sudoku

Köszöntő
Pénteken Ernő, szombaton 
Veronika, vasárnap Bódog nevű 
olvasóinkat köszöntjük, valamint 
mindazokat, akik ezeken a napo-
kon ünneplik születésnapjukat.

Ernő: Magyar nyelvújítási alkotás 
-ő kicsinyítőképzővel az Erneszt 
névből, amely ófelnémet eredetű, 
jelentése komoly, határozott. 
Veronika: A görög (macedón) 
eredetű Bereniké név latin válto-
zata. Jelentése: győzelmet hozó. 
Más magyarázat szerint Veronica 
(Beronice) volt annak az asszony-
nak a neve, aki a keresztúton egy 
kendőt nyújtott át Jézusnak. 
Bódog: A régi magyar személynév 
a boldog szó régi bódog alakjából 
származik. Eredeti jelentése: 
gazdag.

A kreatív munkához nélkülözhetet-
len, hogy jó ötletei tudjanak születni, 
ehhez pedig az kell, hogy amennyire 
csak lehet, feszültségmentes legyen.

Minden adott ahhoz, hogy kellemesen 
alakuljon az estéje: kiváló társaság, jó 
program és jókedv. Mutassa ki kedve-
sének, mennyire értékeli őt!

Mérleg

Fáradhatatlanul keresi a megoldást, 
illetve a lehetőségeket és ez mun-
katársai figyelmét sem kerüli el, sőt 
most figyelnek fel igazán Önre.

Rák

Már megint elfelejti, hogy partnerére 
mindig számíthat, még ha elfoglalt 
is mostanában. Talán még jól is esik 
neki, ha érezteti vele, hogy szüksége 
van rá.

Bak

Nemcsak testi, hanem lelki egészsé-
gére is figyeljen oda. Ne engedje fel-
gyülemleni vagy fokozódni a megol-
dandó feladatok miatti aggodalmait!

Bika

Nagyon fontos Önnek környezete és 
általában az emberek véleménye. 
Ezért sokszor saját elveit is hajlandó 
megtagadni.

Skorpió

Kedvesét olyan tapasztalatok érik ma, 
amelyek ráébresztik, milyen szeren-
csés, hogy Ön a társa. Odafigyelése és 
szeretete elnyeri jutalmát.

Oroszlán

Kedvezően alakulnak ma ügyei, ezért 
ha van olyan feladata, amelyet régóta 
halogat, mert fél a kimenetelétől, 
érdemes most elintéznie.

Vízöntő

Rendkívül szuggesztív tud lenni, 
amikor meg akar győzni valakit és van 
alkalma ráhangolódni beszélgetőpart-
nerére, ám ez ijesztő lehet a másik fél 
számára.

Ikrek

Szánjon egy kis időt családjára és a 
ház körüli munkákra. Még az is előfor-
dulhat, hogy örömét leli egy kis rend-
csinálásban vagy takarításban.

Nyilas

Pontosan érzi, hogy milyen elvárá-
sokat támasztanak Önnel szemben, 
mégsem tesz semmit, hogy megfelel-
jen ezeknek, és ezt most jól is teszi.

Szűz

Elégedett mostani munkahelyén, 
mert jól megfizetik, és ez fontos 
szempont Önnek, az a tény viszont, 
hogy nagyra törő terveit nem tudja 
megvalósítani, elbizonytalanítja.

Halak

Kos
HoroszkópNépszerű a hamburgi Elbphilharmonie

Óriási túljelentkezés
Továbbra is töretlen a nemzetközi érdeklődés a németországi Hamburg új 

koncertpalotája, az Elbphilharmonie iránt, a hangversenyekre szóló jegyekért 

a nyitás után egy évvel is több mint hússzoros a túljelentkezés – írja az MTI.

Mintegy 800 millió euróba került az impozáns épület

Fogászat
Január 13-án és 14-én 
a sürgõs ségi eseteket 
dr. Vajna Zsolt Péter 
rendelőjében látják 
el, a Gyepes bejárat 8. 
szám alatt, 9–12 óra 
között (telefonszám: 
0724-534767).
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Lottó

Megszületett Jusepe 
de Ribera spanyol festő.

Meghalt Luca Giordano ná-
polyi festő, gúnynevén „Lu-
ca fa presto” (Luca gyorsan 
csinálja).

Palermóban, a Nápoly-Szi-
cíliai Királyságban felkelés 
robbant ki.

Megszületett a nagy 
Vivekananda hindu vallási 
vezető és reformer.

Megszületett Jack London 
amerikai író. (A vadon szava, 
A tengeri farkas, Az éneklő 
kutya, Farkasvér).

Megszületett Molnár Ferenc 
író, drámaíró, újságíró (A Pál 
utcai fiúk).

Megszületett Hermann Wil-
helm Göring német politikus 
és katonai vezető, a Harma-
dik Birodalom Hitler utáni 
második embere.

Düsseldorfban (Németor-
szág) megszületett Luise 
Rainer amerikai színésznő 
(A Nagy Ziegfeld).

Hong Kongban megszületett 
Wayne Wang filmrendező 
(Álmomban már láttalak).

Megszületett Kirstie Alley 
amerikai színésznő (Nicsak, 
ki beszél! sorozat).
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