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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

A magántámogatók segít-
ségével és sok önkén-
tes munkával első ízben 

létejött Borszék Bogrács Feszt 
a multikulturális események fü-
zérét kínálja a hétvégén Bor-
széken. A fesztivál pénteki 
délutánját a borszéki fiatalokból 
álló One More Minute nyitja meg, 
majd a Timpuri Noi együttes, 
szombaton az Égvilág, Fanfa-
ra Transilvania, Herczku Ágnes 
és Nikola Parov Quartet és a 
Bosquito, vasárnap pedig az An-
na and the Band, Mircea Vintila 
és a Nightlosers együttesein bu-
lizhatunk ingyenesen.

A Fanfara Transilvania kon-
certjén például igazi multi-

kulturális buli várható. Erdély 
leghíresebb cigány rézfúvós 
bandája csalhatatlan balkáni 
ritmusokkal érkezik Borszékre, 
de majd beleszaladnak a harso-
nák a dzsesszbe is, és a nem-
zetközi helyszíneken oly nagy 
sikert arató átdolgozásaik sem 
maradnak el. Az együttes tag-
jai rokonsági kapcsolatban áll 
egymással: testvérek, unokafi-
vérek, keresztapák és kereszt-
gyermekek. 

A tíz rézfúvós élő bizonysága a 
családi hagyomány és közössé-
gi értékek fontosságának. Ebben 
a zenei szertartásban lehet ré-
sze mindazoknak, akik a Fanfara 
Transilvania zenéjét hallgatják. 

Az együttes műsorán találunk 
káprázatos sebességgel előadott 
(percenként 200 ütem) román 
népzenei dallamokat, balkáni 
ritmust, illetve mindezek egye-
di hangzású ötvözetét. A Fanfara 
Transilvania az elmúlt években 
több, mint háromszáz koncer-
tet adott Európa fesztiválszín-
padain, rendszeresen zenélnek 
esküvőkön, temetéseken és más 
közösségi eseményeken.

A fesztivál további kínála-
tából az esemény oldalán le-
het válogatni: Facebook.com/
CeaunBorsecFestival. Egyébként 
itt az is kiderül: a színpad közelé-
ben ingyenesen biztosítanak sá-
torhelyet a résztvevőknek.

Percenként 200 ütem: Borszéken lép fel a Fanfara Transilvania

Fesztivál ingyenzenével

Fanfara Transilvania: az egyik olyan koncert fellépője, ami igazán különlegesnek számít mifelénk

Tegnap már épülni kezdett a borszéki sípályán a július 13–15. között első ízben 

megszervezett Borszék Bogrács Feszt – Ceaun Borsec Festival helyszíne. A 

közel tíz szabadtéri koncertet ingyenesen kínáló fürdővárosi hétvégét mesés-

nek tervezte a Secvenţe Egyesület és a Papa la Sanyi gasztronómiai vállalkozás 

szervezőcsapata. Az egyik nagyhírű fellépő, amit ajánlott nem kihagyni, a világ-

szerte ünnepelt Fanfara Transilvania lesz.

RECEPT Ottisfoz.szhblog.ro

Tükörtojásos 
leveles tészta
Hozzávalók: 
20 dkg fagyasz-
tott leveles 
tészta, 15 dkg 
császársza-
lonna, 4 tojás, 
parmezán sajt, 
1 paradicsom, 1 
fej lila hagyma.

Elkészítése: A leveles tésztát kiolvaszt-
juk, majd kinyújtjuk, négy részre vágjuk, 
majd a széleit villával mintázzuk. Mind-
egyik részre teszünk 2–2 szelet bacont, 
paradicsomot, megszórjuk parmezánnal, 
és előmelegített 180 fokos sütőben 10 
percig elősütjük. Ezután mindegyikre rá-
ütünk egy tojást, és további 5–10 percre 
visszatoljuk a sütőbe. Tálaláskor lila hagy-
mával fogyasztjuk.

VIII. Henrik elvált feleségétől, 
Aragóniai Katalintól, hogy fe-
leségül vegyen egy udvarhöl-
gyet, Boleyn Annát.

Megszületett John Quincy 
Adams, az Amerikai Egyesült 
Államok 6. elnöke.

Jean-Louis Pons francia csil-
lagász először fedezett fel 
üstököst.

Megszületett Susan Warner 
amerikai írónő, aki érzelgős 
ifjúsági regényeket írt.

Meghalt Marastoni Jakab festő, 
litográfus, az Első Magyar Fes-
tészeti Akadémia létrehozója.

Megszületett Zerkovitz 
Béla népszerű sanzon- és 
operettszerző.

Meghalt Ferdinand Monoyer 
francia szemész, aki bevezet-
te a „dioptria” fogalmát és a 
ma is használatos szemvizs-
gálati táblát.

Megszületett Fónagy János 
jogász, gazdasági vezető, mi-
niszter.
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Ezen a napon

Az előző  sudoku megfejtései

Forrás: ezenanapon.hu

Többfelé kell koncentrálnia, emiatt 
túlterhelt szellemileg. Ne veszítse el a 
türelmét, hallgasson a megérzéseire, 
használja a tapasztatait!

Elemezze eddigi teljesítményeit, mert 
csak így tud majd továbblépni! A mai 
napon lehetősége adódik arra is, hogy 
tisztázza a félreértéseket.

Sok energiával rendelkezik, ezért szinte 
nem ismer lehetetlent. A megnyerő 
stílusával, illetve a magabiztosságával 
kimagasló eredményeket érhet el!

Csakis öntől függ, hogyan tudja átvé-
szelni a mai nap kihívásait. Maradjon 
elővigyázatos, fontolja meg a lépéseit, 
és kerülje az elsietett döntéseket!

Ma képes áldozatokat hozni a céljaiért, 
és hajlandó kompromisszumokat is 
kötni. Legyen mindenkivel toleráns, 
viszont őrizze meg a határozottságát!

Lehetőleg nagy figyelemmel végezze 
a teendőit, ugyanis hajlamos a hibák 
elkövetésére! Vegyen vissza kicsit a 
tempóból, és ne hajszolja túl magát!

Sok kritikában lesz része, ámde ez nem 
zökkenti ki önt a nyugalmát. Hagyja 
figyelmen kívül a bírálatokat, és kon-
centráljon a tevékenységére!

Feszült ön körül a légkör, de ennek az 
okát ne másokban keresse! Inkább 
gondolkodjék el, miként tudná megte-
remteni a maga egyensúlyát.

Rendszerezze a feladatait, állítson fon-
tossági sorrendet! Ezúttal számíthat 
a kollégái támogatására, így szükség 
esetén akár segítséget is elfogadhat.

Egy váratlan fordulat teljesen felborítja 
a hivatali napirendjét. Maradjon körül-
tekintő, és próbáljon meg alkalmazkod-
ni a kialakult körülményekhez!

Bár fontos döntések várnak önre, most 
nyugodtan hallgathat az intuícióira. 
Bátran kockáztathat is, kezdeményezé-
sei ezúttal eredményesek lesznek.

Ne ragaszkodjék görcsösen a korábbi 
elképzeléseihez, mert ma könnyebb 
úton is elérheti a céljait! Legyen nyitott 
a pozitív hatások befogadására!
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