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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

Őrizze meg a határozottságát, és 
legyen nyitott a környezetében élők 
felé! Hogyha szükséges, segítse ki 
a munkatársait javaslatokkal, taná-
csokkal!

Ikrek 

Ezúttal a saját érdekeit helyezi elő-
térbe, ami ellenállást és ellenszen-
vet vált ki a kollégáiból. Kössön 
kompromisszumot, ha nem akar vi-
tába keveredni!

Mérleg 

Használja ki okosan a jelenlegi hely-
zetét! Legyen előrelátó, feleslege-
sen ne fecsérelje el az erejét! Egy 
tisztázatlan ügy ma ismét előtér-
be kerül.

Rák 

Kedvező lehetőségek vetődnek ön 
elé. Azonban még mielőtt meghoz-
ná a döntését, vegye számításba a 
körülményeket, illetve azok követ-
kezményét!

Bak 

Bár kissé sebezhetőnek érzi magát, 
kiegyensúlyozottan z ajlanak ön kö-
rül az események. Igyekezzék meg-
bízható személyek társaságában 
mozogni!

Bika 

Túl sok teher szakad a nyakába, a 
meglévő teendőkhöz újabb megbí-
zások társulnak. A sikerek érdeké-
ben használja fel a szakmai tapasz-
talatait!

Skorpió 

Optimista hozzáállásával most na-
gyot léphet előre a karrierje terén. 
Bátran belevághat új teendőkbe is, 
de előtte konzultáljon a tapasztalt 
kollégáival!

Oroszlán 

Ne rizikózzon, ugyanis ma nem tud 
megbirkózni a buktatókkal! Vonul-
jon a háttérbe, és csakis a könnyen 
végrehajtató rutinfeladatokkal fog-
lalkozzék!

Vízöntő 

Uralkodó bolygója támogatja önt a 
szellemi tevékenységeiben. Ezért 
a mai napon főleg a komoly odafi-
gyelést igénylő teendőket részesít-
se előnyben!

Nyilas 

Bármilyen akadályba ütközik, pró-
bálja megőrizni a nyugalmát, és le-
gyen következetes! Ha képes hig-
gadt maradni, szinte mindenre ta-
lál megoldást.

Szűz 

A mai nap főként a rendezetlen 
ügyek intézésére alkalmas. Tegye 
félre az önfejűségét és a büszke-
ségét, majd zárja le a tisztázatlan 
problémákat!

Halak 

Amennyiben kudarcok érik, fogad-
ja el ezeket, de ne tulajdonítson túl 
nagy jelentőséget nekik! Ha lehet, 
a belső feszültségét ne a társain ve-
zesse le!

Kos 

Horoszkóp

RECEPT Ottisfoz.szhblog.ro

„Ahogy tavaly is, lesz egy 
előválogató műsor, ahol 
kilenc-kilenc verseny-

ző kerül be a kicsik, a tinik és a 
nagyok korcsoportjából a három 
elődöntőbe. Innen korcsopor-
tonként hárman jutnak a döntő-
be, ahol kiválasztjuk a korcso-
portgyőzteseket, a fináléban pe-
dig a közönség dönt az abszolút 
győztesről az ingyenesen letölt-
hető applikáció segítségével” – 
fogalmazott Medveczky. Mint 
kifejtette, a közszolgálati média 

fölkarolja az értékteremtő és ér-
tékközvetítő műsorokat: a nép-
zenét és a néptáncot a Fölszál-
lott a páva révén, a komolyze-
nét a Virtuózok révén, valamint 
ott van még a Dal, ami „szintén 
nem hagyományos könnyűze-
nei tehetségkutató, hiszen az új 
magyar könnyűzenei művek lét-
rehozását indukálja”. Felidéz-
te, hogy azok a gyerekek, akik 
a Virtuózokban megmutatkoz-
tak, azóta is a világ legelőke-
lőbb színpadain lépnek fel. A 

produkció az ő karrierjüket a 
Kis Virtuózok Alapítványon ke-
resztül segíti. „Biztatjuk azo-
kat is, akik korábban a váloga-
tók során kiestek, hogy jelent-
kezzenek újra, hiszen voltak 
olyan példák, mint Váradi Gyu-
láé, aki az első évad válogató-
ján kiesett ugyan, de a második 
évadban korcsoportjának győz-
tese lett, később pedig Plácido 
Domingo budapesti koncertjén 
vendégművészként lépett fel” – 
magyarázta. Hozzátette, a ver-
seny abszolút győztese 12 mil-
lió, a korcsoportgyőztesek pe-
dig 6–6 millió forintot nyernek.

A zsűriben idén is Miklósa 
Erika Kossuth- és Liszt-díjas 
opera-énekesnő, Batta András 
Széchenyi-díjas zenetörténész, 
Kesselyák Gergely, az Opera-
ház első karmestere, Liszt-díjas 
művész, Várdai István Liszt-
díjas csellóművész, valamint 
Balázs János Liszt- és Juni-
or Prima-díjas zongoraművész 
foglal helyet. A tehetségkutatá-
son túl a Virtuózok célja, hogy 
minél szélesebb körben megis-
mertesse és megszerettesse a 
klasszikus zenét.

Elindult a nevezés a komolyzenei tehetségkutató új évadára

Új virtuózokat keresnek

A Virtuózok újévi koncertje. Idén újraindul a tehetségkutató

A tehetséges ifjú zenészek február 9-éig jelent-

kezhetnek három korcsoportban a Virtuózok 

című klasszikus zenei tehetségkutató műsor ne-

gyedik évadába – az előző szériát a kolozsvári Kis 

Radu nyerte meg tini kategóriában. A nyolc adás-

ból álló sorozat tavasszal indul a Duna Televízió-

ban – közölte Medveczky Balázs, a Duna Média-

szolgáltató Nonprofit Zrt. televíziós és rádiós mé-

diaszolgáltatási igazgatója.

Megszületett a ferences 
rend megalapítója és szent-
je, Assisi Szent Ferenc olasz 
katolikus rendalapító, költő.

Meghalt Luca Giordano ná-
polyi festő, gúnynevén: „Lu-
ca fa presto” (Luca gyorsan 
csinálja).

Megszületett Palásthy 
György Balázs Béla-díjas 
filmrendező, forgatókönyv-
író (Szeleburdi család).

Megkezdődött az a szov-
jet támadás, mely a 2. Ma-
gyar hadsereg katasztrófá-
ját okozta Voronyezsnél.

Palermóban, a Nápoly-Szi-
cíliai Királyságban felkelés 
robbant ki.

Megszületett a nagy 
Vivekananda, hindu vallási 
vezető és reformer.

Megszületett Jack London 
amerikai író. (A vadon sza-
va, A tengeri farkas, Az ének-
lő kutya, Farkasvér).

Megszületett Molnár Ferenc 
író, drámaíró, újságíró (A Pál 
utcai fiúk).

Megszületett Hermann 
Wilhelm Göring német po-
litikus és katonai vezető, a 
Harmadik Birodalom Hitler 
utáni második embere.

Düsseldorf-ban (Németor-
szág) megszületett Luise 
Rainer amerikai színésznő 
(A Nagy Ziegfeld).

Megalakult a Magyar Tele-
fonhírmondó és Rádió Rt.

Megszületett Török Ádám 
fuvolista, énekes és dalszö-
vegíró, a Mini alapítója és 
frontembere.

Megszületett Howard Stern 
amerikai rádiós műsorveze-
tő, színész (Intim részek).

85 éves korában meg-
halt Agatha Christie an-
gol krimiíró, Miss Marple és 
Hercule Poirot megalkotója.

Megszületett Zayn Malik a 
One Direction egyik tagja.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

FORRÁS: TICKETHUNGARY.COM

Sütőben sült hot dog

Hozzávalók: 8 virsli, 8 kifli, mustár, 25 
dkg sajt.
Elkészítés: A kifliket hosszában bevág-
juk, majd a belsejüket kiszedjük, hogy le-
gyen hely. Az alját megkenjük mustárral, 
teszünk bele reszelt sajtot, majd egy-egy 
virslit, a tetejére ismét reszelt sajtot, 
és meglocsoljuk mustárral. Sütőlemez-
re rakjuk egymás mellé, és addig sütjük, 
amíg a sajt megolvad.




