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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

Próbáljon magabiztosan viselked-
ni, és tartsa szem előtt a célkitűzé-
seit! Mellőzze azokat a felkérése-
ket, amelyek túlságosak sok kocká-
zattal járnak.

Ikrek 

Az elhamarkodott döntései miatt a 
teendői zsákutcába kerülnek. Ele-
mezze a közelmúlt fejleményeit, és 
lehetőleg ne kövesse el ugyanazon 
hibákat!

Mérleg 

Rendkívül feszült légkörben kell ma 
helyt állnia. Ha képes lesz önfegyel-
met gyakorolni, akár ön lehet az 
a személy, aki elsimítja a kirobba-
nó vitákat.

Rák 

Ne töltsön túlságosan sok időt ál-
modozással, inkább a jelenre, vala-
mint az aktuális tennivalókra kon-
centráljon! Őrizze meg a kiegyen-
súlyozottságát!

Bak 

Kicsit megingott az önbizalma, így 
nehezen talál megoldásokat a teen-
dőire. Olyan emberekkel vegye kö-
rül magát, akik pozitív energiát su-
gároznak!

Bika 

Az elképzelései szerint alakulnak a 
dolgok. Ráadásul most olyan ener-
giák is felszabadulnak önben, me-
lyek még nagyobb teljesítmények-
re sarkallják.

Skorpió 

Maradjon nyitott a környezetében 
élőkkel, de válogassa meg, kiket 
avat be a terveibe! Csupán így ke-
rülheti el, hogy bárki is visszaéljen a 
bizalmával.

Oroszlán 

Kiegyensúlyozott és határozot-
tan halad a céljai felé. Arra viszont 
ügyeljen, hogy ne utasítsa vissza 
azokat, akik hasznos tanácsokkal 
fordulnak önhöz!

Vízöntő 

Bár a bevállalt feladatai első látásra 
nehezen kivitelezhetők, gyakorlatá-
val megtalálja a megoldásokat. Lé-
pései során maradjon mindig elő-
vigyázatos!

Nyilas 

Hivatásában kissé feszült a hangu-
lat, uralkodik, ezért ha teheti, ke-
rülje a vitákat! Bármilyen helyzet-
be is sodródik, igyekezzék racioná-
lisan érvelni!

Szűz 

Válassza mindig a legegyszerűbb 
megoldásokat, és maradjon a reali-
tások talaján! Helyezze szilárd ala-
pokra a céljait, csak minimálisan 
kockáztasson!

Halak 

Mozgalmas nap vár ma önre. 
Amennyiben beveti a szakmai ta-
pasztalatait és a kiváló észjárását, 
szinte minden szituációból eredmé-
nyesen jöhet ki.

Kos 

Horoszkóp

Őszi spenótsaláta
Hozzávalók 2 személyre: 2 ma-
rék friss spenót, 2 marék szőlő, 1 
avokádó, 1 marék dióbél, 1 marék 
aszalt vörös áfonya, 5 dkg feta sajt; 
az öntethez:  1/2 dl olívaolaj, 2 evőka-
nál balzsamecet, 1/2 evőkanál dijoni 
mustár, 1 cikk fokhagyma, só, bors, 
fél kiskanál méz.

Elkészítés: A vinaigrette-öntethez 
keverjük össze az olívaolajat a bal-
zsamecettel, adjuk hozzá a mustárt, 
az összezúzott fokhagymát és a mé-
zet. Sózzuk és borsozzuk, majd jól el-
keverjük, hogy homogén szószt kap-
junk. A spenótot és a szőlőt megmos-
suk, majd szárazra törüljük. A dióbe-
let száraz serpenyőben megpirítjuk. 
Az avokádót meghámozzuk, és szele-
tekre vágjuk. A saláta összes hozzá-
valóját egy tálba rakjuk, és az öntet-
tel meglocsoljuk.

RECEPT Ottisfoz.szhblog.ro

A The Hollywood Reporter 
című filmes portálnak 
több forrás is megerősítet-

te, hogy a filmmogul viselkedé-
séről az elmúlt napokban köz-
zétett információk fényében a 
The Weinstein Co. számos tele-
vízió csatornának engedélyez-
te, hogy eltávolítsa Weinstein ne-
vét azokról a produkciókról, me-
lyeknek munkálataiban vezető 
producerként vett részt.  Benn-
fentesek szerint a cég a névvál-
toztatást is fontolóra vette, hogy 
minél jobban elhatárolódjon ko-
rábbi társelnökétől.

Harvey Weinstein neve lekerül 
egyebek közt a Leendő divatdik-
tátorok (Project Runway), a Kevin 
Costner főszereplésével készülő 

Yellowstone, a Matt Weiner ál-
tal jegyzett The Romanoffs, va-
lamint az Amazon új, David O. 
Russell rendezte és Robert De 
Niro, valamint Julianne Moore 
nevével fémjelzett sorozatáról. 
Weinstein volt a vezető produce-
re továbbá az Életrevalók című 
2011-es francia film remake-
jének, a The Upside című mozi-
nak, amelyben Bryan Cranston 
és Kevin Hart játsszák a fősze-
repeket, és ugyancsak dolgozott 
az Eoin Colfer regénye alapján 
készülő Artemis Fowl című fil-
men, amelyet Kenneth Branagh 
rendez a Disney stúdió számára.

 A The New York Times múlt 
hét csütörtökön számolt be ar-
ról, hogy Harvey Weinstein évti-

zedeken át zaklatta szexuálisan 
női alkalmazottait és számos 
színésznőt. Az Oscar-díjas film-
mogul a lapban tagadta az elle-
ne felhozott vádakat. Bocsánat-
kérésében ugyanakkor elismer-
te, hogy a múltban sok fájdalmat 
okozott kollégáinak viselkedé-
sével, de hozzáfűzte, hogy azóta 
igyekezett jobb emberré válni. A 
közleményben arra hivatkozott, 
hogy a hatvanas-hetvenes évek-
ben még mások voltak a munka-
helyi viselkedési normák.

A The Weinstein Co. igazgató-
tanácsa vasárnap közölte, hogy 
azonnali hatállyal felbontották 
Weinstein szerződését, akinek 
távozását követően testvére, Bob 
Weinstein társelnök és David 
Glasser vezérigazgató irányít-
ja a céget.

 A 65 esztendős Harvey 
Weinstein az elmúlt három év-
tizedben Hollywood egyik leg-
befolyásosabb filmmoguljává 
vált, produkciós vállalatával 
számos Oscar-díjas film, köz-
tük a Ponyvaregény és a Sze-
relmes Shakespeare elkészí-
tésén dolgozott, sok színész és 
rendező karrierjét segített el-
indítani.

Leveszik Harvey Weinstein nevét a televíziós sorozatokról

Kirúgták a filmmogult

Weinstein állítólag évtizedeken át zaklatta kolléganőit, és több színésznőt is

Kolumbusz Kristóf az At-
lanti-óceánon hajózva 
meglátta a Bahamák part-
jait, amelyről azt hitte, 
hogy India.

Budapesten átadták a déli 
vasúti összekötő hidat.

Leleplezték Fadrusz János 
Mátyás király-szobrát a ko-
lozsvári főtéren.

A magyar labdarúgó-válo-
gatott első hivatalos mér-
kőzését játszotta. A csa-
pat kapitánya Hajós Alfréd, 
olimpiai bajnok úszó volt.

Joszif Visszarionovics Sztá-
lin lett a Szovjetunió első 
számú vezetője.

Megszületett Luciano 
Pavarotti olasz operaéne-
kes, tenor.

Gömbös Gyula halála után 
az új kormányt Darányi 
Kálmán alakította meg.

Megkezdődött a tizenkilen-
cedik újkori Nyári Olimpia 
Mexikóvárosban.

Megszületett Hugh 
Jackman ausztrál filmpro-
ducer, színész, filmszínész 
(X-men, Kardhal).

36 éves korában meghalt 
Gene Vincent, a korai rock 
and roll egyik meghatározó 
alakja (Be-Bop-a-Lula).

Bemutatták a Broadwayn a 
Jézus Krisztus Szupersztár 
című musicalt.

Jasszer Arafat Magyaror-
szágra látogatott.

A Magyar Nemzeti Galé-
ria a Budavári Palotába köl-
tözött.

A Who együttes 
búcsukoncertjén a New 
York-i Shea stadionban 
előzenekarként a The Clash 
együttes játszott.

Jurij Vlagyimirovics 
Andropovot választották 
meg a Szovjetunió Kommu-
nista Pártja főtitkárának.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Eltávolítja a szexuális zaklatással vádolt Harvey 

Weinstein nevét a hozzá kötődő televíziós soro-

zatokról a The Weinstein Co. produkciós vállalat, 

amely vasárnap közölte, hogy azonnali hatállyal ki-

rúgta az Oscar-díjas filmmogult, aki eddig társel-

nöki pozíciót töltött be a cégnél – közölte az MTI.
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