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Rendkívül szétszórtan cselekszik, ezzel 
pedig a környezetében élőknek is okoz 
némi fejfájást. Próbáljon a háttérben 
maradni, onnan tevékenykedjen!

Tehermentes napra készülhet, szinte 
minden a tervei szerint alakul. Csakis 
az anyagi ügyeit kell kézben tartania, a 
többi gondok maguktól elsimulnak.

Habár az aktuális körülmények gyors 
munkavégzést követelnek, próbáljon 
időnként visszavenni a tempóból! Ha 
lehet, legyen mindenben megfontolt!

Ne hagyja, hogy felszínre törjön a gyen-
gébbik énje, és igyekezzék mindig a po-
zitív tulajdonságait kimutatni! Kerülje a 
pesszimista emberek társaságát!

Az elmúlt időszakban sok kritikát ka-
pott a munkájával kapcsolatban, ezért 
igyekezzék átgondolni az eddigi lépése-
it, majd indítson új irányvonalat!

Úgy érzi, most csupán ön tudja irányí-
tani a tennivalókat, ezért hajlamos az 
indulatosságra. Ha nem változtat az ál-
láspontján, komoly vitákra készülhet.

Ma fény derül arra, hogy ügyei kedvező 
irányt vesznek, vagy elszámította ma-
gát. De bárhogyan is alakulnak a dolgai, 
őrizze meg az optimizmusát!

Számos kreatív ötlet fogalmazódik meg 
Önben. Ha úgy érzi, kollégái nem tud-
nak lépést tartani önnel, akkor induljon 
el egyedül a kitűzött céljai felé!

Hivatásában, illetve magánéletében 
egyaránt válaszútra kerül. Lehetőleg ne 
hozzon elhamarkodott döntéseket, in-
kább hallgasson a józan eszére!

Mindenkivel együttműködő, ennek kö-
vetkeztében pozitív irányba haladnak a 
kezdeményezései. Vegye kézbe a füg-
gőben lévő hivatalos ügyeket is!

Komoly megpróbáltatások várnak ön-
re, kísértéseknek lesz kitéve. Ha nem 
működik az önuralma, könnyen negatív 
kimenetelű dolgokba keveredhet.

A mai napon fontos események veszik 
kezdetét. Amennyiben képes lesz len-
dületben tartani a dolgokat, előrelépés-
re számíthat a tevékenységében.
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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

Amint azt Dan Burlac film-
producer, a Secvențe Kul-
turális Egyesület részé-

ről, illetve Sanyi Pădurean ötlet-
gazda, a Papa la Sanyi éttermek 
tulajdonosa a sajtónak tegnap 
Csíkszeredában elmondta: a tel-
jes mértékben ingyenes rendez-
vény olyan programkavalkádot 
kínál július 13–15. kötött Bor-
széken, amit jövőre is meg-
szerveznek. Jelenleg az iden-
titás-építés zajlik, éppen ezért 
a színvonal is nagyon magas 
– minden tekintetben. Keresz-
tes Emil, a Gyergyószentmiklósi 
Hegyimentő Szolgálat részéről, 
amely a szervezők egyik straté-
giai partnere, a Borsec Cross he-

gyi terepfutó verseny részleteit 
ismertette. A Hargita Megye Ta-
nácsánál megszervezett sajtó-
konferencián videóüzenetben je-
lentkezett be Török Zsolt aradi 
hegymászó és Avram Iancu spor-
toló is – a filmek elérhetők a fesz-
tivál Facebook oldalán is. Mind-
erről a nagyközönség a fesztivál 
Facebook-oldalán pontos részle-
teket talál: https://www.facebook.
com/CeaunBorsecFestival/. 

Mint elhangzott: ugyanitt kér-
déseket lehet küldeni üzenet-
ben magyarul Török Zsolt hegy-
mászónak is, aki ötödmagával 
az Outdoor-kultúrát népszerűsí-
ti a fesztiválon. A pontos részle-
tek azonban immár telefonos al-
kalmazással is könnyedén elér-
hetők. Mint bejelentették: elké-
szült a kolozsvári Codespring cég 
partneri hozzájárulásával a bor-
széki esemény FestivAppja. Ez is 
az említett Facebook-oldalon levő 
linkről tölthető le Androidos, il-
letve iOS-es okostelefonokra. Az 
alkalmazás többnapos, többhely-

színes rendezvények interkatív 
digitalis programfüzeteként mű-
ködik. 

A felhasználók ingyenesen 
tölthetik le, és telefonjukon ak-
kor is elérhetik az összes, prog-
rammal kapcsolatos informáci-
ót, ha nem kapcsolódnak rá az 
internetre. Időrendben, napi le-
osztásban, helyszínek vagy ka-
tegóriák szerint csoportosítva 
láthatják az eseményeket, a ked-
venc programpontokat be lehet 
jelölni – ezekre az esemény előtt 
emlékeztet az alkalmazás. 

A programok helyszínét térké-
pen lehet megnézni, azokhoz na-
vigációt lehet kérni. A rendezvény 
facebookos hírfolyama is elérhe-
tő az alkalmazásból. Az alkal-
mazás viszonylag kevés tárhe-
lyet igényel az okostelefonokon. 
A FestivApp alkalmazást a 
Facebook-nélküliek is természe-
tesen letölhetik készülékeikre, 
a következő linkeken: Android 
https://bit.ly/FestivApp, iOS: 
https://bit.ly/iFestivApp.

Tájékoztató a borszéki programkavalkádról

FestivApp a Bográcsban

Balról jobbra: Padurean Sanyi, Dan Burlac és Keresztes Emil

A Borszék Bogrács 

Feszt – Ceaun Borsec 

Festival közönsége im-

már könnyedén el-

igazodhat a progra-

mok és helyszínek kö-

zött: FestivApp-ot ka-

pott a Borszék Bog-

rács Feszt. Ha a he-

gyekben nem lesz tér-

erő vagy internet, ak-

kor is böngészhető a di-

gitális programfüzet az 

okoskészü lékünkön. 

Románia szinten egye-

di esemény zajlik ezen a 

hétvégén Borszék üdü-

lőtelepén.
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RECEPT Ottisfoz.szhblog.ro

Chiamagos madártej 
ribizlihabbal
Hozzávalók: 
1/2 liter tej, 2 tojás, 1 evőkanál vaníli-
ás pudingpor, 1 tasak vaníliás cukor, 1,5 
evőkanál cukor, 5-6 evőkanál chiamag, 
1 nagy marék piros ribizli, 2 evőkanál 
porcukor

Elkészítés: A tojások sárgáját a pu-
dingporral és a kétféle cukorral elke-
verjük, majd fokozatosan hozzácsurgat-
juk a tejet és egyneművé kavarjuk. Fel-
tesszük főni, addig főzzük, amíg kicsit 
besűrűsödik. Amikor készen van, bele-
kavarjuk a chiamagot és a krémet el-
osztjuk négy kehelyben. Hűtőbe rak-
juk hűlni és dermedni néhány órára. Fo-
gyasztás előtt a tojások fehérjéből ha-
bot verünk a porcukorral, majd a ribizlit 
összekeverjük a habbal. A ribizlihabot a 
chiamagos krém tetején szétosztjuk, és 
rögtön fogyasztjuk.

Székesfehérvárott királlyá ko-
ronázták II. Ulászlót.

Meghalt Rotterdami Erasmus 
németalföldi humanista tu-
dós, Ágoston-rendi szerzetes, 
filozófus, teológus.

Megszületett George 
Eastman, a Kodak atyja, aki 
lehetővé tette a fényképezést 
az átlagemberek számára.

Megszületett Gizella osztrák 
főhercegnő, magyar és cseh 
királyi hercegnő.

Megszületett Amadeo 
Modigliani olasz festő, ikon-
szerű, lírai hangvételű női ak-
tok és arcképek festője.

Megszületett Pablo Neruda 
Nobel-díjas chilei költő.

Megszületett Andrew Newell 
Wyeth amerikai realista festő. 
Legismertebb művének címe: 
Christina világa.

Megszületett Gellér Sándor 
labdarúgó, az Aranycsapat 
cserekapusa, aki játszott a 
londoni 6–3-as mérkőzésen.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Az előző  sudoku megfejtései




