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Legyen előzékeny a környezetében 
élőkkel! Ám a véleményét ne hallgassa 
el még akkor sem, ha az minden szem-
pontból különbözik a másokétól!

Kezelje lazábban a dolgokat! Uralkodó 
bolygójától elegendő energiát kap ah-
hoz, hogy a maga javára fordítsa az éle-
tét befolyásoló eseményeket.

Hiányzik önből a lendület. Ezt vegye fi-
gyelembe, amikor új megbízásokat 
ajánlanak fel. Vállaljon kevesebbet, azo-
kat viszont végezze felelősséggel!

Hajlamos túlzásokba esni. Ezért jobban 
teszi, ha megosztja a gondolatait a bi-
zalmas hozzátartozóival, akik képesek 
reálisan felmérni az ön helyzetét!

Felelőtlen lépéseket tesz, a rátermett-
ségének és szakmai tapasztalatainak 
köszönhetően azonban most könnye-
dén leküzdi a kialakult problémákat.

Félreértések dominálnak a nap folya-
mán. Hagyja figyelmen kívül a negatív 
hatásokat, a munkájában pedig igye-
kezzék figyelni az apró részletekre!

Bár nincs csúcsformában, mégis sike-
rül mindent úgy megszervezni, hogy 
behozza a lemaradásait. Újabb célkitű-
zésekbe egyelőre ne kezdjen bele!

Fontos megbeszélés vár önre. Próbálja 
meg mérlegelni a körülményeket, gon-
dolja át a mondanivalóját, és támassza 
alá tényekkel az elképzeléseit!

Hajlamos figyelmen kívül hagyni a mun-
katársai igényeit, hogy érvényre juttas-
sa a saját érdekeit. Viselkedésével ellen-
szenvessé válhat a kollégái körében.

Rendkívüli hatások befolyásolják a nap-
ját. Bontsa le a gátakat maga körül, le-
gyen nyitottabb és őszinte azokkal, akik 
számítanak az ön barátságára!

A munkahelyén kénytelen lesz a legjob-
bat nyújtania. Ötletei viszont nem min-
denkinek tetszenek, ezért hogyha le-
het, ne erőltesse nézeteit másokra!

Ne hagyja, hogy felhalmozódjanak a 
gondok ön körül, mert így nem tud-
ja kézben tartani az irányítást! Magán-
életében meglepetésekben lesz része.
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Horoszkóp

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.

SUDOKURECEPT Ottisfoz.szhblog.ro

Cukkinis rakott spagetti
Hozzávalók: 15 
dkg spagetti, 35 
dkg cukkini, 2 dl 
tejföl, 2 tojás, 10 
dkg füstölt sajt, 5 
dkg juhtúró, 5 dkg 
mozzarella, 1 cso-
kor kapor, 1 nagy 
paradicsom, só, kevés vaj. 

Elkészítés: A spagettit sós vízben rop-
panósra főzzük, majd leszűrjük, és félre-
tesszük. A cukkinit megmossuk, és héjá-
val együtt a reszelő durva fokozatán le-
reszeljük, majd megsózzuk, és egy kicsit 
állni hagyjuk. Kinyomkodjuk, majd hoz-
záadjuk a tojást, a lereszelt füstölt saj-
tot, a túrót és a tejfölt. Ízesítjük az apró-
ra vágott kaporral és sóval. Egy tepsit ki-
vajazunk, beletesszük a spagettit, és rá-
öntjük a sajtos-tejfölös masszát. A tete-
jére tesszük a felszeletelt paradicsomot 
és a mozzarellaszeleteket. 180 fokos 
előmelegített sütőben kb. 35 perc alatt 
készre sütjük.

A belháború során I.  Géza a 
mogyoródi csatában győzelmet 
aratott Salamon magyar király 
felett, majd elfoglalta a trónt.

Harmincéves korában meghalt 
János Zsigmond erdélyi fejede-
lem, a szabad vallásgyakorlás 
támogatója.

Megszületett Kármán József 
író (Fanni hagyományai).

Megszületett Johann Strauss 
osztrák hegedűművész, zene-
szerző, karmester (Radetzky-
induló, Judith).

Megszületett Albert Einstein 
német születésű amerikai fizi-
kus, a relativitáselmélet kidol-
gozója.

Megszületett Galánthai  
gróf Esterházy János 
 Csehszlovákia magyar 
mártír  politikusa.

Megszületett és 94 évvel ké-
sőbb ugyanezen a napon 
halt meg Akira Yoshizawa, az 
origami nagymestere.

Megszületett Barabás Sári 
szoprán operaénekesnő.

Megszületett Diane Arbus 
amerikai fotóművész, aki tör-
pékről és óriásokról 
készített képeket.

Genfben aláírták a Magyaror-
szág pénzügyi helyreállítását 
célzó Népszövetségi kölcsönre 
vonatkozó egyezményt.

Meghalt George Eastman, a 
Kodak atyja, aki lehetővé tette 
a fényképezést az átlagembe-
rek számára.

Megszületett Michael Caine 
Oscar-díjas angol színész 
(Hannah és nővérei, Árvák her-
cege).

Megszületett Billy Crystal ame-
rikai komikus (Amerika ked-
vencei, Csak egy kis pánik).

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Rendhagyó sajtótájékozta-
tó keretében ismertette a 
tizenötödik alkalommal, 

április 19–22. között Kolozsvá-
ron rendezendő Erdélyi Humor-
fesztivál programját Jakab Ador-
ján főszervező és György Bo-
tond szervező. Ezúttal a sajtó 
képviselői válaszoltak a rendez-
vénysorozattal kapcsolatos kér-
désekre, melyek tizenöt darab, 
gyergyócsomafalvi kézműves 
csokoládé csomagolásán szere-
peltek. A szervezők a helyes vá-
laszt édességgel jutalmazták, va-
lamint kiegészítették az informá-
ciókat. Mint kifejtették, április 
19-én Marosán Csaba kolozsvá-
ri színművész egyéni előadásán 
vehetnek részt az érdeklődők a 
Bulgakov kávéházban. A produk-
ció az erdélyi humorfogyasztá-
si szokásokat vázolja, a színész 
szerint három kategória különít-
hető el: az első csoportba azok a 
személyek tartoznak, akik sze-
retnek vicceket mondani, a máso-
dikba, akik szeretnek poénokat 
mondani és viccesek, míg a har-
madik kategóriába sorolható em-
bereket nem érdekli a humor. Áp-
rilis 20-án dupla könyvbemutatót 
tartanak a Bulgakovban, melynek 
keretében György Botond Duma-
kavics és Dombóvári István ma-
gyarországi humorista Pisti va-
gyok, ments ki innen! című kö-
tetét szemléltetik. Szintén 20-án 

a Nest – Erdélyi Összművészeti 
Gyűjtőponttal közösen szervezik 
meg az Open Mic slamversenyt, 
amely idén a fekete humor tema-
tikára épül.

A fellépéssorozat április 21-én 
kezdődik. Színpadra lép az idei 
humorfesztivál sztárvendége, a 
magyarországi Kiss Ádám. A kö-
zönséget kívánja majd szórakoz-
tatni a kecskeméti Hajdú Balázs, 
valamint György Botond és Zsók 
Levente székelyföldi humoristák. 
Másnap színpadra áll Felméri Pé-
ter, Kun Zsolt, a Szomszédnéni 
Produkciós Iroda, melynek tagjai 
– Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs – 
a fesztivál ötletgazdái, illetve And-
rás Előd, aki a 12. Erdélyi Humor-
fesztivál tehetségkutató versenyé-

nek a nyertese. Mint Jakab Ador-
ján kifejtette, idén elmarad a ve-
télkedő, mivel ezt kétévente tart-
ják meg, hogy a humorfesztivál dí-
jazottjainak legyen esélyük befut-
ni Erdélyben.

A szervezők arról is beszámol-
tak, hogy jelenleg a jegyeket online 
a biletmaster.ro oldalon lehet meg-
vásárolni, a nyomtatott változatot 
pedig március 16-tól a Bulgakov 
kávéházban és a Kolozsvári Ma-
gyar Diákszövetség (KMDSZ) iro-
dájában árusítják. Az április 19. 
és 20-ai rendezvényekre ingye-
nes a belépés. A humorfesztivált 
az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 
György Botonddal és Kun Zsolttal 
közösen szervezi. 

BEDE LAURA

A 15. Erdélyi Humorfesztivál sztárvendége lesz Kiss Ádám

Humor, színes egyéniségek

György Botond és Jakab Adorján ismertették a humorfesztivál tudnivalóit

Sztárfellépővel, 

slamversennyel, kettős 

könyvbemutatóval vár-

ják a közönséget az Er-

délyi Humorfesztiválon, 

amelyet tizenötödik al-

kalom szerveznek meg 

április 19–22. között Ko-

lozsváron.
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