MAGAZIN
Ezen a napon
1368-ban

Nürnbergben megszületett Zsigmond magyar király,
egyidejűleg német és
cseh király, német-római
császár.

1500-ban

Sok helyen Bálint napján kezdődik a tavaszi munka
a ház körül, és a gyümölcsösben.

1602 -ben 1779-ben

Megszületett Pietro
Francesco Cavalli olasz
barokk zeneszerző.

1838-ban

Megszületett Margaret
Knight amerikai feltalálónő,
akit a női Thomas Edisonként is emlegetnek.

1842-ben

Meghalt Kocsi Patkó János
színész, rendező, az első magyar nyelvű operaszöveg
szerzője.

1880-ban

Megszületett Lux Kálmán,
Ybl-díjas építész, restaurátor,
aki részt vett Vajdahunyad
várának restaurálásában.

1886-ban 1905-ben 1905-ben 1907-ben

Megszületett Papp Simon
geológus, a magyar kőolajbányászat megteremtője.
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Ingmar Bergman-centenárium a Transilvania Filmfesztiválon

Horoszkóp

Közeleg a TIFF

Kos

FORRÁS: LWLIES.COM

Ikrek

Rák

1913-ban
1927 -ben
1932 -ben

MegszületettCsermákJózsef
olimpiai bajnok atléta, aki 45
alkalommal szerepelt a magyar atlétaválogatottban.
Forrás: ezenanapon.hu

RECEPT

Ottisfoz.szhblog.ro

Sajtos-baconos
tortilla
Hozzávalók: 6 tortillalap, 15 dkg császárszalonna kockákra vágva, 15
dkg sajt, mustár, 5 tojás, 2 dl tej,
petrezselyemzöld, kevés vaj és olaj, só,
bors.
Elkészítés: A szalonnát egy serpenyőben enyhén megpirítjuk, majd 10
dkg reszelt sajttal összekeverjük. A
tortillalapokat mustárral lekenjük, és
mindegyikre halmozunk 2–3 evőkanálnyi
sajtos-szalonnás tölteléket. Feltekerjük,
és egy kivajazott hőálló tálba sorakoztatjuk. Ezután a tojást a tejjel felverjük, sózzuk és borsozzuk, majd a tortillákra öntjük. Állni hagyjuk kb. fél órát hideg helyen, ezután a tetejére szórunk a maradék sajtból, és előmelegített sütőben
készre sütjük. Tálaláskor megszórjuk
petrezselyemzölddel.



Több remek gondolat fogalmazódik
meg önben. Ezúttal olyan ötletekkel
áll elő, amelyek nemcsak az ön
érdekeit szolgálják. Lépjen a tettek
mezejére!

Oroszlán

A száz éve született Ingmar Bergman svéd film-

Megszületett Buss Gyula színész, aki nem kapott
kitüntetéseket, kiemelkedő színészi teljesítménye ellenére.



Maradjon megfontolt, mert a könynyelműsége negatív következményekkel járhat! Kerülje el az olyan
szituációkat, ahol véleményt kell
nyilvánítania!

A király elfogadta a Tiszakormány lemondását.

Megszületett Jimmy Hoffa,
az amerikai történelem legnagyobb munkás vezére, aki
1975-ben nyomtalanul eltűnt.



Ma kiváló körülmények teremtődnek arra, hogy megerősítse a kapcsolatait. Ne próbáljon irányítani,
engedje az eseményeket haladni a
maguk útján!

Bergman hét filmjét is levetítik majd a kolozsvári fesztiválon

Megszületett ifjabb
Horthy Miklós földbirtokos,
Horthy Miklós kormányzó és
Purgly Magdolna legkisebb
gyermeke.

Nyitott az újdonságokra, új területeken szeretné kipróbálni az
adottságait. Mielőtt bármibe is
belekezdene, szerezzen szövetségeseket maga mellé!

Bika

A helybeliekkel történt
öszetűzése során meghalt
James Cook kapitány, skót
felfedező.

Megszületett Thelma Ritter
amerikai színésznő (Mindent
Éváról).





A kiegyensúlyozottságának köszönhetően most szinte minden
betervezett teendőnek a végére tud
járni. Maradjon kitartó, őrizze meg
az önbizalmát!

Holmberg 2017 szeptemberében Londonban indította el hivatalosan a Bergman 100 éves
rendezőről és forgatókönyvíróról emlékeznek
című centenáriumi rendezvénymeg a május 25. és június 3. között immár tizen- sorozatot. A megemlékezések
a hatalmas Bergman-életművet
hetedik alkalommal megrendezendő Transilvania minél több szempontból akarják felidézni. Mint Holmberg
emlékeztetett, a művész nemNemzetközi Filmfesztiválon (TIFF-en).
csak filmrendezőként, de szín#Bergman100 jelszóval világ- házi rendezőként és íróként is
omániában először
nagy hatású alkotó volt. Mintegy
l e s z m e g t e k i n t h e t ő szerte színházi előadásokkal,
60 filmet és tévéfilmet forgatott,
a z u p p s a l a i s z ü l e t é s ű új könyvek kiadásával, kiállítöbb mint 170 színházi előadást
tásokkal és vetítésekkel emBergman hét frissen felújított
rendezett, számos forgatókönylékeznek meg a művészről. Az
és digitalizált filmjét tartalmaeseménysorozat még tavaly vet és könyvet írt. A Bergmanzó válogatás, illetve a divatra
archívumban kézírásos és
ősszel elkezdődött a rendező
és művészetre gyakorolt hatágépelt kéziratai, vázlatai, jegyzenevét viselő alapítvány kezdesát feltáró multimédiás kiálményezésére, amely az Ingmar tei, produkciós dokumentumai,
lítás – olvasható a kolozsvári
Bergman-archívummal is fog- fényképei, magán- és hivatalos
fesztivál szervezőinek közlelevelezései szerepelnek. Az érlalkozik. „Bergman 89 éves koményében. A rendezvényen letékes gyűjtemény felkerült az
rában hunyt el, de továbbra is
vetítik a Fanny és Alexander
UNESCO világörökségi listájára.
töretlen az érdeklődés irán(1982), az Egy nyár Mónikával
A 20. század egyik legkiemelke(1953), A nap vége (1957), A he- ta, különösen külföldön” – fodőbb művészének számító svéd
galmazott Jan Holmberg, az
tedik pecsét (1957), a Persona
Ingmar Bergman Alapítvány rendező filmjei közül három el(1966), az Őszi szonáta (1978)
igazgatója. Az alapítványt a ren- nyerte a legjobb idegen nyelvű
és a Jelenetek egy házasságalkotásnak járó Oscar-díjat, őt
dező szellemi hagyatékának
ból (1973) című játékfilmet, vamegőrzésére és gondozására pedig 1971-ben tiszteletbeli Oslamint a Bergman Island (2004)
car-díjjal tüntették ki.
hozták létre.
című dokumentumfilmet.
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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.

Szűz



Kissé felhalmozódtak a kötelezettségei. Haladjon céltudatosan,
és hozza ki magából a lehető legtöbbet! Ne törődjön az esetleges
zavaró tényezőkkel!

Mérleg



Állandó feszültség támad ön körül,
és folyamatosan vitákba keveredik.
Ne akarja átvenni a vezető szerepet,
inkább hagyja magát sodródni az
árral!

Skorpió



Gondolja át a lépéseit, mert az apró
részletek a közeljövőben akár döntő
fontosságúak lehetnek! A mai nap a
viszonyok ápolására is alkalmas.

Nyilas



Rendkívül ingerlékeny, minden
kritikát személyes sértésnek tekint.
Jobban teszi, ha visszavonul, és
megpróbálja visszaszerezni a lelki
egyensúlyát!

Bak



Új lehetőségek nyílnak meg ön
előtt, amelyeket kihasználva előreléphet a karrierjében. Cselekedjék
mindvégig ésszerűen, ne kapkodjon
el semmit!

Vízöntő



Bár a hivatásában remekül teljesíti a teendőit, ne engedje, hogy
feledésbe merüljenek az eredeti
célkitűzései! Emellett szánjon időt
a magánéletére is!

Halak



Képtelen kézben tartani a dolgokat,
ezért csak a háttérből tevékenykedjen! Ne próbálkozzék új módszerekkel, ugyanis ezzel csupán ront a
helyzetén!

