
A popzene manapság az egyik leggyakrabban használt összefoglaló kifeje-
zés a népszerű könnyűzene, valamint a szórakoztató zene modern stílusirány-
zataira. Kezdetei az 1950-es évek elejére nyúlnak vissza, a műfaj az 1960-as 
években vált tömegcikké, jelenlegi elnevezését szintén ekkoriban aggatták rá. 
Szakértők szerint a popzene a népdalok hagyományaihoz kapcsolódik, és a 
hanglemezipar fejlesztette ki. A zenestílus alapsémája a könnyen megjegyez-
hető dallamon és az egyszerű ritmuson alapul, a központjai pedig eleinte az 
Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban voltak. Később az európai 
popzene fogalma leszűkült a fiatal generáció zenéjére. Bár az ázsiai országo-
kat tekintve a pophatás mára Japánban a legerősebb, az USA mindmáig a leg-
nagyobb konkurencia minden kontinenssel szemben. A pop kifejezés az angol 
popular szó rövidítése, melynek jelentése: népszerű. A megnevezés utal a po-
puluxe-ra is, amely az USA-ban az 1950-es években vezető stílusirányzat volt, 
és amely az ipari formatervezés és az ergonómia eredményeinek elterjeszté-
sével elérhető áron, korszerű árukhoz kívánta juttatni a hétköznapi embert is.

KALENDÁRIUM

A popzene története

Január 12., kedd
Az évből 12 nap telt el, hátravan 
még 353.

Névnapok: Ernő, Tatjána
Egyéb névnapok: Bors, Cézár, Elek, 
Erna, Erneszta, Gujdó, Rajnald, Tatjá-
na, Veron, Verona, Veronika

Katolikus naptár. Ernő, 
Erneszta
Református naptár: Ernő
Evangélikus naptár: Ernő
Unitárius naptár: Ernő
Zsidó naptár: Tévét hónap 
28. napja

Az Ernő német eredetű férfi név, jelen-
tése: komoly, határozott. Női párja. Er-
na, Erneszta. Kiss Ernő (1799–1849) 
1848-as honvéd altábornagy volt, a 
13 aradi vértanú egyike, aki részt vett 
többek között a pákozdi csatában is. 
Haynau a világosi fegyverletétel után 
elfogatta és kivégeztette. Szintén az 
aradi vértanúk közt volt Pöltenberg 
Ernő (1808–1849) is, aki osztrák csá-
szári lovastisztként ezredével csatla-
kozott a magyar honvédsereghez.
A Tatjána női név a latin gyökerű Ta-
tiana orosz formája, jelentése: Tatius 
családjához tartozó. Rokon nevei: Tá-
cia, Taciána, Tánya.

Lady Gaga
Az Oscar-díjas amerikai énekesnő és 
színésznő New Yorkban született 
1986. március 28-án Stefani Jo-
anne Angelina Germanotta 
néven olasz származású 
szülők gyermekeként. 
Négyévesen kezdett el 
zongorázni, aztán kö-
zépiskolai darabok-
ban szerepelt, vala-
mint fellépésekre járt. 
Tanulmányait egy ka-
tolikus magániskolában 
kezdte el, majd a New 
York-i Egyetem művészeti
képzésére járt, de félbehagy-
ta, hogy elkezdhesse zenei pá-
lyáját. Eddigi diszkográfi ája 6 nagy-
lemezből áll: The Fame (2008), Born This 
Way (2011), Artpop (2013), Cheek to Cheek (2014), Joanne (2016) és Chromatica (2020). 
Emellett kiadott 1 válogatáslemezt, 30 kislemezt, 10 promóciós kislemezt, 3 videóal-
bumbot, 4 középlemezt és 1 fi lmzenei albumot (A Star Is Born, 2018). 14 Grammy-dí-
jat nyert, öt albuma a Billboard 200 lista első helyén debütált; nagylemezei közel 40 
millió példányban keltek el világszerte. Színésznőként 2001-ben szerepelt először 

a Maffi  ózók című krimiszériában, majd felbukkant 
többek közt az Amerikai Horror Story: Hotelcímű 
sorozatban (amelyért Golden Globe-díjat kapott). 
A vadászterület című dokumentumfi lm betétdaláért 
(Til It Happens to You) 2016-ban Oscar-díjra jelölték, 
2019-ben a Csillag születik című dráma főszerepéért 
ismét Oscarra jelölték, a Shallow című betétda-
láért pedig megkapta az Oscar-szobrot. 2011-től 
2016-ig Taylor Kinney színésszel élt együtt, 2017 és 
2019 közt pedig Christian Carino zenei ügynökkel.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

ZENELEXIKON

Nem érzi elemében magát, így semmi 
sem alakul az elképzelései szerint. Ke-
ressen olyan elfoglaltságokat, amellyel 
visszanyerheti az önbizalmát!

A környezetében élőktől ezúttal nem kap 
sok segítséget, így csupán saját magára 
számíthat. Alapozzon a tapasztalataira, 
és használja a kreativitását!

Bár rengeteg feladatot tervezett be mára, 
képtelen koordinálni a munkáját. Szer-
vezze újra a napját, mielőtt szétforgá-
csolná az energiáit!

Több lehetőség közül kell választania, 
így úrrá lesz Önön a bizonytalanság. 
Amennyiben nem tud dönteni, akkor a 
kevésbé kockázatosabbat válassza!

A mai napon elsősorban a kommuniká-
ció kerül előtérbe. Olyan új szakmai kap-
csolatokat alakíthat ki, amelyek a későb-
biekben az előnyére válhatnak.

Eredményekben gazdag napra készül-
het. Az elért sikerek felszabadulttá teszik 
Önt, majd arra ösztönzik, hogy átértékel-
je a szakmai kapcsolatait.

Ma rendkívül határozottan tevékenyke-
dik, és a nehézségektől sem retten meg. 
Bízzon a képességeiben, de sose veszít-
se szem elől a célkitűzéseit!

Tele van energiával, ezért nehezen tud 
nemet mondani a kihívásoknak. Ha min-
denáron bizonyítani szeretné a ráter-
mettségét, maradjon megfontolt!

Képtelen összehangolni a személyes dol-
gait a munkahelyi ügyeivel. Most jobban 
teszi, ha meghallgatja, illetve hasznosít-
ja a kívülállók tanácsait is!

Teljesítményekre vágyik, ezért semmitől 
sem riad meg. Főként azokat az elfoglalt-
ságokat részesítse előnyben, amelyeknél 
szorongatják a határidők!

Komoly lépéseket tehet előre a karrier-
jében, ha bevállal némi kockázatot. Le-
gyen kicsit vakmerőbb, és ne idegenked-
jen az ismeretlen dolgoktól!

Bárhogy alakulnak a dolgai, maradjon 
a realitások talaján, és ne fogadjon el 
olyan egyezségeket, amelyek csak pilla-
natnyi megoldásokat nyújtanak!

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.

KÖZELJÖVŐ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–1° / 1°

Kolozsvár
–1° / 2°

Marosvásárhely
–1° / 2°

Nagyvárad
0° / 1°

Sepsiszentgyörgy
0° / 2°

Szatmárnémeti
0° / 1°

Temesvár
0° / 2°

 » A Csillag születik
című dráma főszere-
péért Oscar-díjra je-
lölték, a Shallow cí-
mű betétdaláért pe-
dig megkapta az Os-
car-szobrot.

Szolgáltatás2021. január 12.
kedd10

A 2020. december 28–31. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: 
dec. 28., hétfő: Na ezt jól átvertük, Blöki; dec. 29., kedd: …mogyoróikat, azonnal 
felszállunk; dec. 30., szerda: Nem, liba; dec. 31., csütörtök: Nincs ott valaki más?

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. január 
24-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

január
12/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Meghal a skót felesége. Temetés után 
odamegy hozzá a temető kertésze, és 
megkérdi:
– Mivel ültessük be a megboldogult 
sírját?
A skót tűnődik egy keveset, majd így 
felel:
– A legjobb az lesz ha ... (Poén a rejt-
vényben.)

Skótul csattan

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.

SUDOKU
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