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Haladjon céltudatosan, ne hagyja, hogy 
eltérítsék az útjáról! Tervezze meg a 
napját lépésről lépésre, de azért a sze-
mélyes dolgait se hanyagolja el!

Könnyen alkalmazkodik a környezeté-
hez, és az új kihívások sem rettentik el. 
Tevékenysége során cselekedjék éssze-
rűen, találja meg a középutat!

Számítson arra, hogy olyan közegben 
kell majd véleményt alkotnia, ahol ki-
élezett a hangulat! Vegye hasznát a ki-
váló diplomáciai képességének!

Az elmúlt időszakban nagy előnyre tett 
szert, ezért ma csak rutinfeladatok vár-
ják önt. Használja ki ezt a helyzetet, és 
koncentráljon a magánügyeire!

Váratlan problémákkal kell szembesül-
nie, ráadásul több kérdésben is öntől 
várják a megoldást. Ha lehet, ne tervez-
zen be túl sok elintéznivalót mára!

Feszült légkörben kell helytállnia, ezért 
ne számítson kitűnő eredményekre! Fi-
gyeljen oda minden részletre, és lehe-
tőleg kerülje el a vitás szituációkat!

Kissé zaklatott, így ha teheti, fordítsa az 
erejét olyan munkák felé, amelyek ko-
moly összpontosítást igényelnek! Ezzel 
visszanyerheti a nyugodtságát.

Kiegyensúlyozottságának köszönhető-
en a környezetében élők keresik az ön 
társaságát. Maradjon segítőkész, de ne 
veszítse szem elől a teendőit!

Nehezen indul a napja, de amint átlen-
dül a holtpontokon, felgyorsulnak az 
események, illetve új perspektívák nyíl-
nak meg ön előtt. Maradjon kitartó!

Hajlamos meggondolatlanul cseleked-
ni. A felelőtlen lépései ez alkalommal 
könnyen romba dönthetik az elmúlt 
időszakban megszerzett jó helyzetét.

Bonyolult napra készülhet, ezért nagy 
szüksége lesz segítségére. Fogadja el a 
tanácsokat, majd próbálja meg éssze-
rűen hasznosítani a hallottakat!

Ezúttal bevállalhat olyan feladatokat, 
amelyek korábban kissé meghaladták 
a lehetőségeit. A mai napon szinte min-
den körülmény önnek fog kedvezni.

Mérleg 
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Skorpió 

Oroszlán 

Vízöntő 

Ikrek 
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Szűz 

Halak 

Kos 

Horoszkóp

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

A négy évszakon átívelő film 
egy thrillerelemeket tar-
talmazó, humorral finoman 

átszőtt lélektani dráma, amely-
ben egy furcsa háromszögtörté-
net bontakozik ki egy férfi és két 
nő között. A történet az emberi 
kapcsolatokról, konfliktusokról, 
a változás nehézségeiről és az el-
engedésről szól – olvasható az al-
kotók közleményében. Mint írják, 

a Spirál fontos szereplője Terror 
cica, akit Halász Árpád idomított 
be. A film egyik női főszereplőjét, 
Kiss Diána Magdolnát A nagy fü-
zet és a Szelíd teremtés című al-
kotásokból ismerheti a közönség. 
A Spirál férfi főszereplője Bogdan 
Dumitrache román művész, aki 
2011-ben a legjobb férfi főszerep-
lő lett a Locarnói Filmfesztiválon 
a Best intentions című filmmel, a 

Pororoca című alkotásban nyúj-
tott alakításáért pedig elnyerte a 
tavalyi San Sebastián-i Nemzet-
közi Filmfesztivál, illetve az idei 
Titanic és a Moszkvai Filmfesz-
tivál legjobb férfi főszereplőnek 
járó díját.

Felméri Cecília a kolozsvári 
Sapientia Egyetem filmművészet, 
fotóművészet, média szakán ad-
junktus. Korábbi alkotásai – Bol-
dogságpasztilla (rövidfilm, 2012), 
Végtelen percek (rövidfilm, 2011), 
Mátyás, Mátyás (animációs do-
kumentumfilm, 2010), Kakukk 
(rövidfilm, 2008) – számos ran-
gos nemzetközi fesztiválra vol-
tak hivatalosak, többek között 
Locarnóba, az Amerikai Filmin-
tézet (AFI) fesztiváljára, Varsó-
ba, Mar del Platába és Lipcsébe. 
Filmjeivel már több mint harminc 
díjat nyert világszerte.

Forgatják Felméri Cecília nagyjátékfilmjét

Spirál, a lélektani dráma

A lélektani dráma főszereplője az európai filmdíjas Borbély Alexandra

Elkezdődött Felméri Cecília kolozsvári rendező első 

nagyjátékfilmje, a Spirál forgatása a sződligeti hor-

gásztónál. A lélektani dráma főszereplője az eu-

rópai filmdíjas Borbély Alexandra, az Anyai szív 

című filmmel Arany Medve-díjat nyert Bogdan 

Dumitrache és Kiss Diána Magdolna.

RECEPT Ottisfoz.szhblog.ro

Nyers bodzás 
gyümölcsleves

Hozzávalók: 50 dkg cseresznye, 4 nekta-
rin, 2 dl bodzalé, ízlés szerint méz, 1 marék 
friss menta-citromfű vegyesen. 
Elkészítés: A gyümölcsöt megmossuk, 
kimagvaljuk, felöntjük a bodzalével, hozzá-
adjuk az apróra vágott illatos zöld fűszert, és 
ízlés szerint mézet. Összeturmixoljuk, majd 
behűtjük, hogy az ízek jól öszszeérjenek.

Az utolsó nemesi felkelés so-
rán, Győr mellett a nemesi se-
reg megütközött a francia 
hadseregel.

Megszületett Harriet Beecher 
Stowe amerikai írónő, aki a 
rabszolgaság ellen emelt szót 
(Tamás bátya kunyhója).

Megszületett Laky Adolf öt-
vösművész, a Szent Korona 
javítója, aki szétosztotta 
vagyonát.

Isaac Fischer Jr. szabadal-
maztatta a smirglit vagyis 
dörzspapírt.

Szatymazon megszületett 
Dankó Pista cigány származá-
sú nótaszerző.

Megszületett Alois Alzheimer 
német orvos, pszihiáter, pa-
tológus.

Megszületett Margaret 
Bourke-White amerikai újság-
írónő, fotós, aki a II. világhá-
ború első hivatalos női fotóri-
portere volt.

Budapesten meghalt 
Mechwart András tervező-
mérnök, feltaláló.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Az előző  sudoku megfejtései




