MAGAZIN
Ezen a napon
1303-ban

Meghalt Szent Ivó, a jogászok védőszentje, eredeti nevén Hélory Ivó, francia
teológus.

1568-ban

A kálvinizmus bevezetése
után a katolikus Stuart Mária skót királynő Angliába
menekült.

1825-ben

Meghalt Claude Henry de
Rouvroy, Saint-Simon grófja, francia társadalomfilozófus.

1861-ben 1871-ben 1879 -ben 1890-ben 1893 -ban 1901-ben 1909 -ben 1913 -ban 1930 -ban

Megszületett Nellie Melba
ausztrál operaénekesnő.
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Horoszkóp

Három gyergyói az X-Faktorban

Bennük az „X energia”

FOTÓ: FACEBOOK.COM/MAGDOLNA.SZASZ

Kos



Temperamentumos magatartása miatt döntés elé kerülhet. Viszonyuljon visszafogottabban a dolgokhoz,
és hallgassa meg a partnerei véleményét!

Bika



Ne menjen bele felesleges vitákba,
mert ezek elvonják a figyelmét a fontos kérdésekről. Engedje, hogy a kollégái is érvényesítsék a véleményüket!

Ikrek



Rendkívül kiegyensúlyozott, ezért ha
módjában áll, vegye fel a kapcsolatot
azokkal a személyekkel, akikkel az elmúlt időben megromlott a viszonya!

Megszületett Ligeti Miklós szobrász (városligeti
Anonymus szobor).
Megszületett Nancy
Astor angol állami
tisztségviselőnő.

Rák



Uralkodó bolygója mindenben támogatja Önt, ezért bátran vágjon bele a
terveibe! Legyen kezdeményező, és
engedje szabadon a képzelőerejét!

Megszületett Ho Shi Minh
vietnámi kommunista vezető, elnök.
Megszületett Bajor Gizi színésznő.

Oroszlán

Megszületett Vaszary Piri
színésznő, filmszínésznő.

Ingadozó a hangulata, így nehezen jut
közös nevezőre a környezetében élőkkel. Változtasson kissé a szokásain, és
törekedjék az ésszerűségre!

Megszületett Sir Nicholas
George Winton, aki 669
gyermeket mentett meg.
Meghalt Báró tolcsvai Korányi Frigyes belgyógyász,
egyetemi tanár.
Megszületett Lorraine
Hansberry amerikai drámaírónő, az első fekete írónő
akinek művét bemutattak a
Broadwayn.

1930 -ban 1939 -ben 1945 -ben

Megszületett Plesz Antal,
Széchenyi- és Ybl Miklósdíjas építész.
Megszületett Izsóf Vilmos
színművész (Nyolc évszak).
Megszületett Peter
Townshend, angol
rockzenész, a Who együttes
frontembere.
Forrás: ezenanapon.hu
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Vörösboros chorizo

Szűz

Szász Magdolna a három továbbjutó egyike

Hat jelentkező mutatta meg magát a Gyergyószentmiklóson, május első hétvégéjén tartott

ra, és a telefonos szavazásra,
hogy minél tovább juthassanak
a gyergyószéki tehetségek.

X-Faktor-meghallgatáson, közülük hárman értesí-

Új mentor, új műsorvezető

tést kaptak a tehetségkutató illetékeseitől: tovább-

Három évad után győztes
mentorként távozott Tóth Gabi az X-Faktorból, és nemrégiben az is publikussá vált, hogy
a 2016-os évad férfi mentorai
idén is folytatják munkájukat.
Az RTL Klub a héten jelentette
be, hogy a fiúkhoz Radics Gigi
csatlakozott női mentorként. A
fiatal énekesnő hatalmas lelkesedéssel várja, hogy rátaláljon mentoráltjaira, és segítse
őket tehetségük kibontakozásában. Puskás Peti, ByeAlex és
Gáspár Laci már készen állnak
a feladatra, hogy Gigivel kiegészülve véleményezzék az énekeseket és zenekarokat.
GERGELY IMRE

jutottak.

K

ét lány, azaz a hevederi Szász Magdolna, és az
újfalvi Dénes Anita, valamint a gyergyószentmiklósi
Lukács Róbert László már biztosan látható lesz az RTL Klub
műsorában. Egyelőre még nem
az élő showban, de már tagjai
lesznek annak a mezőnynek,
amely a következő szakaszban,
azaz a nyári válogatón ismét
zsűri elé állhat. Amint Katona Era, a gyergyószentmiklósi
meghallgatás szervezője elmondta, a lányok nyolc dallal

készülnek a következő meghallgatásra, a rapperként bemutatkozó Róbert pedig öttel, de ezek
között az egyik az a saját szám
kell legyen, amivel a gyergyói
meghallgatáson felkeltette a
stáb figyelmét. Katona Era elmondta, már az nagy szó, hogy a
hatból hárman is továbbjuthattak innen, és bízik abban, hogy
a következő megmérettetést is
sikerrel veszi legalább egyikük, vagy akár mindhárman.
Ha így lesz, akkor a nézők is
lassan készülhetnek a műsor-

SUDOKU
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.

Elkészítés: A hagymát és a kolbászt
karikákra vágjuk. Egy wokserpenyőbe
rakjuk mindkét hozzávalót, felöntjük kevés borral, és elkezdjük pirítani, sütni a
hagymát és a kolbászt. Miután kissé lesütöttük, hozzáadjuk a maradék bort.
Hagyjuk 20 percig főni a boros-hagymás lében a kolbászokat. Akkor a legjobb, amikor a bor háromnegyede már
elfőtt. Friss kenyérrel fogyasztjuk.



Ha odafigyel minden részletre, hamar
megtalálja a reménytelennek tartott
helyzetekből a kiutat! Magánéletében
ma kedvező fordulatokra számíthat.

Mérleg



Nincs kimagasló formában, ezért ha
teheti, olyan feladatokat részesítsen
előnyben, amelyek feltöltik Önt szellemileg, illetve fizikailag egyaránt!

Skorpió



Lehetősége adódik lezárnia néhány
kényes ügyet, amelyek már egy ideje
hátráltatták a haladásban. Döntéshozatalkor hallgasson a megérzéseire!

Nyilas



Ne viselkedjék felelőtlenül, az ígéreteit pedig akkor is tartsa be, ha ez némi
erőfeszítést igényel Öntől! A teljesítményét hamarosan honorálni fogják.

Bak



Bár sok energiát fektetett bele a célkitűzéseibe, most nem minden alakul a
tervei szerint. Maradjon türelmes, rövidesen megtérülnek a fáradozásai!

Vízöntő
Hozzávalók: 4 kis szál chorizo kolbász, 5
dl vörösbor, 1 fej vöröshagyma.





Vakmerőségével és pozitív hozzáállásával ezúttal képes minden buktatón túllépni. A sikerélmények lendületet adnak Önnek az újabb kihívásokhoz.

Halak



Hatékony napra számíthat, több
ügye rendeződhet. Hogyha elég rámenős, szép eredményeket érhet
el. Ne szalassza el a kínálkozó lehetőségeket!

