
HOROSZKÓP

Rendszerezze a jelenlegi tevékenységeit, állítsa őket fon-
tossági sorrendbe! Cselekedjék mindvégig racionálisan, 
döntéseit logikus érvekre alapozza!

Hozzáállásának köszönhetően hamar talál szövetsége-
seket a teendőihez. Maradjon mindenkivel együttműkö-
dő, ámde ne engedje, hogy kihasználják!

Felelőtlenül viselkedik, ami negatív következményeket 
hoz a hivatásában, valamint a magánéletében egyaránt. 
Most lehetőleg kerülje a társaságot!

Ma azon problémákat vegye kezelésbe, amelyeket eddig 
még nem tudott véglegesíteni! Amennyiben nem lát más 
kiutat, kössön kompromisszumot!

Úgy tűnik, hogy bizonyos dolgokon ezúttal nem tud vál-
toztatni, ezért legyen elfogadó! Maradjon a háttérben, 
ámde ne hanyagolja el a kötelezettségeit!

Felgyorsulnak Ön körül az események, váratlan fejlemé-
nyek következnek be. Őrizze meg az önbizalmát, alkal-
mazkodjék a kialakult szituációkhoz!

Hajlamos mindent szélsőségesen megítélni, kiszámítha-
tatlanok a reakciói. Jobban teszi, ha most visszavonul, 
és egyensúlyba hozza a lelki világát!

Remek formában van, ezért mára érdemes olyan megbe-
széléseket, illetve tárgyalásokat időzíteni, amelyek ko-
molyabb szellemi kihívást jelentenek.

Rendkívül szétszórt, az indulatait pedig a munkatársain 
próbálja levezetni. Olyan elfoglaltságokat keressen, ami-
vel helyrebillentheti az egyensúlyát!

Rengeteg a tennivalója, egyszerre több irányba kell kon-
centrálnia. Ne veszítse el a türelmét, hallgasson a megér-
zéseire, és használja fel a tapasztatait!

A mai napon képtelen segítség nélkül megoldásokat ta-
lálni a feladataira. Járjon nyitott szemmel, és bátran fo-
gadjon el minden felkínált támogatást!

Rendezze a gondolatait, és keresse meg az elmúlt idő-
ben megélt kudarcok okait! Vonja le a tanulságokat, mert 
csakis így lesz képes a továbblépésre!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

Nyereményszelvény – március I.

Név: Tel.:

Cím:

Attól függ, ki kérdi:

Fejtse meg a Betűző rejtvényeit minden héten, az oldal alján található szelvényt töltse ki, gyűjtse össze a hónap során 
megjelent összes darabot, majd az egész havit küldje be egyszerre a szerkesztőségünk címére: Krónika, 400027 Kolozsvár, 
Regele Ferdinand utca 37/14. A hónap során közölt összes szelvényt beküldő helyes megfejtők között 50 lej értékű könyv-
nyereményt sorsolunk ki. A márciusi megfejtések beküldésének határideje április 10.

A Ben Affleck rendezésében és főszereplésével készülő túszdráma valós esetet dolgoz fel. Bár 
az 1979-ben Teheránban lezajlott eseményekről számos beszámolót közölt a sajtó, a részletes 
történet csupán 1997-ben került nyilvánosságra, miután Antonio Mendez volt CIA-ügynök Az ál-
cázás mestere című könyvében közzétette iráni mentőakciójának eseménysorát. A túszul ejtett 
amerikai diplomaták kiszabadításával foglalkozó történet megírásához Mendez Matt Baglio új-
ságírót kérte fel társírónak. Közel 15 évvel később Ben Affleck úgy döntött, filmre viszi a sztorit, 
így George Clooney-val és Grant Heslovval közösen elindították az Argó-projektet, és felkérték 
Chris Terriot a forgatókönyv megírására. A mellékszerepekre Bryan Cranstont, Alan Arkint és John 
Goodmant választották. A forgatások a GK Films, és a Clooney és Heslov által létesített Smoke-
house Pictures stúdiók irányítása alatt zajlottak Kaliforniában, illetve törökországi helyszíneken. 
A filmet hét Oscar-díjra jelölték, amelyből hármat elnyert (legjobb: film, adaptált forgatókönyv, 
vágás). A 45 millió dollárból született produkció több mint 230 millió dollárt hozott a gyártóknak.

KALENDÁRIUM

Az Argó-akció (2012)

Március 1., péntek
Az évből 60 nap telt el, hátravan még 305.

Névnap: Albin
Egyéb névnapok: Albina, Dakó, Dávid, Dózsa, 
Gyopár, Leontina, Tóbia, Veszta, Zulejka

Katolikus naptár: Albin, Gyopár, Tóbiás
Református naptár: Albin
Unitárius naptár: Levente, Albin
Evangélikus naptár: Albin, Albina
Zsidó naptár: Ádár hónap  24. napja

Az Albin férfi név a latin Albinus családnévből 
ered, jelentése: fehér. Női párja az Albina.

Március 2., szombat: Lujza
A Lujza női név a francia Louise személynévből 
származik, elemeinek jelentése: hírnév és hábo-
rú. Rokon neve: Ludovika. Blaha Lujza (1850–
1926) magyar színésznő volt, aki tizennégy évesen 
lépett először színpadra, tíz évvel később pedig 
országos hírű primadonnává vált. A nemzet csa-
logánya névvel titulált művésznő karrierje során 
közel hatvan színházi szerepet öltött magára. 

Március 3., vasárnap: Kornélia
A Kornélia a latin gyökerű Kornél férfi név női 
párja, elemeinek jelentése: somfa vagy szarv. 
A név becézett alakváltozatai (elsősorban magyar 
nyelvterületen): Nelli, Nella.

FILMLEXIKON

POLITIKAI RANGSOR KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok február 28-ai sorsolásának szerencsés nyertesei – könyvnyere-
ményben részesültek: 1. György József – Korond, 2. Pákai Csaba – Zilah, 3. Vass Rozália – Szováta.
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Attól függ, ki kérdi
– Hát magával

mi történt? – érdeklődik
Kovács a szomszédjától, aki 

mankóval ballag ki a lakásból.
– Közlekedési baleset ért.

– Mankó nélkül nem tud járni?
– ... (Poén a rejtvényben.)




