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Maradjon higgadt, a konfliktusos hely-
zeteket pedig kezelje diplomatikusan! 
Olyan megoldásokkal álljon elő, ame-
lyek mindenki számára elfogadhatók!

Néhány nehézség vár önre, ami kibil-
lenti az egyensúlyából. Fontos, hogy 
kézben tartsa az eseményeket. Legyen 
felkészült, és maradjon rugalmas!

Tele van lendülettel, így most még a le-
maradásait is behozhatja. Azonban vi-
gyázzon, mert hogyha túlpörgeti ma-
gát, könnyen felemészti az energiáit!

Kissé felhalmozódtak a teendői. Keres-
sen maga mellé segítőtársakat, mert 
ezúttal képtelen lesz egyedül megbir-
kózni az önre váró nehézségekkel!

Kiváló szervezőképességének köszön-
hetően ma jó ütemben halad minden 
tevékenységével. Őrizze meg az éber-
ségét, és figyeljen oda a részletekre!

Önfejűen viselkedik, és hajlamos viták-
ba keveredni. Ne engedje, hogy az indu-
latai vezéreljék, ugyanis azzal kilátásta-
lan helyzetbe taszítja a munkáit!

Türelmetlensége nagymértékben le-
lassítja az előrehaladását. Tartsa magát 
az eredeti célkitűzéseihez, viszont igye-
kezzék a realitások talaján maradni!

Azon megbeszéléseket részesítse 
előnyben, ahol távol állnak egymástól 
a nézőpontok! Diplomáciai érzékének 
köszönhetően megállapodásra juthat.

Rendkívül szétszórt, így nehezen találja 
a közös hangot a környezetében élők-
kel. Mielőtt bármibe belefogna, találja 
meg a bizonytalanságának okait!

Ne hagyja, hogy a váratlan események 
áthúzzák a számításait! Tekintsen ezek-
re olyan kihívásként, amelyeket a sors 
szándékosan sodort az útjába!

Komoly lépéselőnyre tehet szert, ha ki-
használja az előnyös körülményeket. 
Szedje össze a bátorságát, változtasson 
a hozzáállásán, és kockáztasson!

Úgy érzi, hogy megoldhatatlan felada-
tokba ütközött. A megoldás azonban 
egyszerűbb, mint azt ön gondolná. Hasz-
nálja a fantáziáját és tapasztalatát!
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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

Hazatértében bejárt már több 
falut és várost, azt mond-
ják, megcsiszolódott, hogy 

otthon a köszönőfelét mutathas-
sa. Török Rezső 1935-ben ké-
szült színpadi műve ditróiak, 
szárhegyiek, orotvaiak jóvoltából, 
gyergyószentmiklósi rendezéssel 
vált újra közönség-kedvenccé. 

Fél évszázad után került újra elő 
a Juhászlegény színdarab, és az 
igencsak vegyes műkedvelő csa-
pat betanulta a szerepeket. Ele-
inte olyan díszlettel, amilyen ki-
került, léptek színre Szárhegyen, 
aztán támogatást kaptak a játék-
tér csinosítására, és meghívást 
sok-sok helyre, így immár több 
mint háromezren láthatták. Gál-
Pál László, a menedzser-szerep-
lő azt mondja, egy darab hét elő-
adással csiszolódik kellőképpen, 
ők már tizennégyszer adták elő a 
Juhászlegényt, így igencsak meg-
érett, hogy születésének helyére, 
az ötvenéves évfordulóra haza-
térhessen. 

Nagy esemény lesz a május 30-
i, hiszen a hazatérőt és a kultúr-
ház felújítását egyszerre ünnep-
lik meg a nagyközségben. Az alka-
lomra meghívták azokat a műked-
velő színjátszókat és hozzátarto-
zóikat, akiknek fél évszázada volt 
bármi közük is a Juhászlegényhez, 
és megígérték, ha nem fér be a mű-
velődési házba minden érdeklődő, 
csütörtökön, 31-én ismét bemutat-
ják a darabot. Ám ahhoz, hogy az 
igényre fény derüljön, jelentkez-
ni kell a polgármesteri hivatalban 
Csibi Rékánál, a kulturális refe-
rensnél, tőle lehet egy szimbolikus 
összegért jegyet váltani. 

A Juhászlegény csapata most 
először szab árat belépti díjként, 

ezt is az igényfelmérésért teszik. 
Eddigi alkalmaikon egy adomány-
dobozba tehetett ki-ki belátása 
szerinti összeget. Gál-Pál javasol-
ta is az előadások végén, aki befe-
lé tett valamicskét, és megpótol-
ná, az élményt értékelve, azt kife-
lé senki nem fogja megakadályoz-
ni ebben. Azt mondja, volt, akinek 
két leje volt erre a célra, volt, aki-
nek az ötven sem hiányzott a zse-
béből, és minden garast egymás-
ra raktak, mert tudják, mire kell 
gyűjteni. 

A Juhászlegény ugyanis egyre 
nagyobb ismertségnek örvend, így 
gyakoriak a meghívások. A mene-
dzser javaslatára a bevételekből 
minden ötödik előadás után meg-
engednek maguknak egy díszva-
csorát, a többit pedig a nagy ki-
szállásra szánják, ugyanis nyolc-
napos turnéra van meghívásuk 
„küssőföldre”, Magyarországra. 
Így, míg Ditróba készülve azt re-
mélik, a falustársak a viszontlá-
tásnak örvendenek, Magyarorszá-
gon a jobb lábbal indulást, a bekö-
szönőt tervezik. Nem titok ugyan-
is, olyan jól összeverbuválódott a 
juhászcsapat, hogy további művek 

színrevitelét is tervezik, és majd 
azokat is széles körben megszel-
lőztetik. Mert igény van ezekre a 
könnyedebb darabokra, nekik pe-
dig van kedvük színpadra lépni, 
játszani és nevettetni, de ha kell 
fúrni, faragni, jelmezt és díszletet 
kiegészíteni, és kerül olyan mecé-
nás is, aki ingyért készíti a meghí-
vót, a plakátot. Barátok lettek, és 
cimborák azok is, akik a hangosí-
tást, világosítást, az élőzene biz-
tosítását vállalták. Őket fogta be, 
most éppen a juhászlegény szeke-
rébe Tamás Anikó, a darab szín-
padra alkalmazója, de lehet eb-
ből a lendületből „juhászleány” is 
a jövőben.

„Jöjjön el, mert nem bánja meg! 
Unatkozni nem fog, lám, mi tizen-
ötödször is képesek vagyunk újra-
játszani. S aztán érdemes azért is 
eljönni, mert manapság ritka a be-
csületes juhász. Na, mi mutatunk 
egyet” – így szól a Gál-Pál-féle rek-
lám, most legfőképp a ditróiakhoz, 
akiket kérnek, mihamarabb jelez-
zék igényüket a május 30–31-i, es-
te 7 órától kezdődő előadásokra. 

BALÁZS KATALIN

Ötven év után újra Ditróban a közönségkedvenc

Hazatér a Juhászlegény

Ezt nézze meg, aki becsületes juhászt akar látni

1968-ban volt utoljára 

odahaza, Ditróban a Ju-

hászlegény, most, má-

jus 30-ára ismét haza-

készül. 

FOTÓ: NAGY ZOLTÁN
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Spárgás lepény
Hozzávalók: 25 
dkg fagyasztott le-
veles tészta, 20 dkg 
ricotta sajt, 1 csokor 
petrezselyemzöld, 50 
dkg vékony zöldspár-
ga, 1 marék hámozott 
napraforgómag, só, tojás a lekenéshez.

Elkészítés: A leveles tésztát kinyújtjuk 
téglalap alakúra, a széleit villával meg-
nyomjuk, lekenjük tojással. A közepét villá-
val megszurkáljuk, és előmelegített sütő-
ben elősütjük 10 percig. A ricottát elkavar-
juk az apróra vágott petrezselyemzölddel, 
és megsózzuk. A spárga szárát lehámoz-
zuk (ha szükségesnek érezzük) és meg-
mossuk. Amikor a leveles tészta 10 per-
cet sült, kivesszük a sütőből, lekenjük a 
ricottával, ráhelyezzük a spárgát, és meg-
szórjuk maggal. Viszszarakjuk a sütőbe to-
vábbi 20–25 percre.

Itáliában meghalt Arezzói 
Guido zenetudós, aki megvál-
toztatta a hangjegyírást.

24 éves korában meghalt 
Mária magyar királynő, aki 
helyett az uralmat anyja, Er-
zsébet királyné gyakorolta.

Meghalt a korai reneszánsz 
festészet fő képviselője, 
Sandro Botticelli.

Nikolaus Kopernikusz len-
gyel csillagász megjelentet-
te könyvét, mely szerint a Nap 
körül keringenek a bolygók.

Moszkvában meggyilkolták az 
ál-Dimitrijt, akit orosz cárrá 
koronáztak.

Megszületett Irinyi János, a 
robbanásmentes gyufa felta-
lálója.

Megszületett Erik Satie 
francia zeneszerző és 
zongorista.

Megszületett Horace Elgin 
Dodge, a fiatalabbik autógyár-
tó és milliomos Dodge-fivér.

Megszületett Jean Gabin fran-
cia filmszínész (Mire megvirrad, 
Nyomorultak, A nagy ábránd).

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Az előző  sudoku megfejtései




