
Az Aranyglóbusz (Golden Globe) filmes és televíziós díjat 1944-ben alapítot-
ta a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók szervezete (HFPA), és azóta 
minden év elején, az Oscar-díjhoz hasonló, ám a küllemét tekintve visszafo-
gottabb gálaműsor keretében, különféle kategóriák szerint kerül kiosztásra. 
A mostanra ismertté vált szobrocska 1946 óta létezik, amelyet a HFPA ak-
kori elnöke, Marina Cistenas ötlete alapján született meg; ez egy talapzatra 
helyezett földgömbből áll, amit egy filmszalag vesz körül. 1956-tól már nem 
csak filmek, de televíziós produkciók is megmérettetnek a közel kilencven 
(a világ 55 különböző országából származó) újságíró alkotta bizottság előtt. 
Jelenleg az egyetlen magyar zsűritag Návai Anikó. Az Aranyglóbusz ceremó-
nia szélesebb körben 1996-ban vált ismertté, amikor a HFPA és az NBC té-
véadó szerződést kötött a közvetítési jogokról. A gálán jelölt vagy díjazott 
valamennyi alkotás az Oscar-díjra is esélyes. A Golden Globe igazi értékét az 
adja, hogy nem csak hollywoodi szemszögből vizsgálják a produkciókat, és 
a jelöltek a világ filmgyártásának sokkal szélesebb palettájáról kerülnek ki.

KALENDÁRIUM

Az Aranyglóbusz díj története

Március 2., kedd
Az évből 61 nap telt el, hátravan 
még 304.

Névnap: Lujza
Egyéb névnapok: Absa, Ágnes, 
Axel, Henriett, Henrietta, Henrik, 
Károly

Katolikus naptár: Szent Ágnes, 
Szent Henrik, Henriett, Lujza
Református naptár: Lujza
Unitárius naptár: Lujza
Evangélikus naptár: Lujza
Zsidó naptár: Ádár hónap 
18. napja

A Lujza női név a francia Louise sze-
mélynévből származik, elemeinek je-
lentése: hírnév és háború. Rokon ne-
ve: Ludovika. Louise Fletcher Os-
car-díjas amerikai színésznő, aki a 
pályafutását 1958-ban kezdte a Yancy 
Derringer című televíziós sorozatban. 
Nemzetközi hírnévre 1974-ben tett 
szert Ratched nővér megformálásával 
a Száll a kakukk fészkére (1975) című 
drámában; alakításával elnyerte a leg-
jobb női főszereplőnek járó Aranygló-
busz és Oscar-díjat. A Kisvárosi rejté-
lyek (1992) és Az Isteni sugallat (2003) 
című tévészériákban nyújtott vendég-
szerepléséért Emmy-díjra jelölték.

Bryce Dallas Howard
Az Aranyglóbusz díjra jelölt amerikai 
színésznő, rendező Los Angeles-
ben született 1981. március 2-
án Ron Howard Oscar-díjas 
rendező lányaként. A pá-
lyája kezdetén az apja 
több fi lmjében is sze-
repelt (Vásott szülők, 
Apollo–13, Egy csodá-
latos elme, A Grincs). 
A New York-i Egyetem 
Tisch művészeti iskolá-
jába járt, aztán a Broad-
wayn kezdett szerepel-
ni. Az Ahogy tetszik című 
színdarab egyik előadásán 
fi gyelt fel rá M. Night Shyamalan 
fi lmalkotó 2004-ben, aki beválogat-
ta őt A falu című thriller főszerepére,
amely meghozta neki az áttörést a karrierjében. Egy évvel később emlékezetest ala-
kított Lars von Trier Manderlay című drámájában, aztán 2006-ban az Ahogy tetszik 
című Shakespeare-fi lmadaptációban nyújtott teljesítményéért Aranyglóbusz díjra je-
lölték. Szintén 2006-ban írója és rendezője volt az Orchideák kisfi lmnek. A következő 
években olyan produkciókban bukkant fel, mint a Lány a vízben (2006), Pókember 3 

(2007, Gwen Stacy szerepében), Terminátor: Megvál-
tás (2009, Kate Connorként), Azután (2010), Fekete 
tükör (2011), A segítség (2011), Arany (2016), Rocket-
man (2019), illetve az Alkonyat- és Jurassic World-fi l-
mekben. Emellett az Egy kutya hazatér (2019) című 
kalandfi lmben a főszereplő kutyának (Bellának) köl-
csönözte a hangját; 2019-ben részt vett A man dal-
o ri című, Star Wars-fi lmsorozat első évadának mun-
kálataiban. 2006 óta Seth Gabel fi lmszínész hitvese, 
akitől két gyermeke (Theodore, Beatrice) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Munkahelyén szinte semmi sem alakul 
úgy, ahogyan Ön azt kitervezte. Próbál-
jon meg kicsit visszavenni a tempóból, 
és odafigyelni a részletekre!

Maradjon következetes a teendői során! 
Ne csupán egy adott kérdésre figyeljen, 
keresse az összefüggéseket, és tartsa 
szem előtt mások érdekeit!

Lehetőleg ne dőljön be minden előnyös-
nek tűnő ajánlatnak! Elemezze ki a rész-
leteket, kérjen a gondolkodási időt, vagy 
adja át a lehetőséget másnak!

Hallgassa meg a társai tanácsait! Nem 
kell feltétlenül aszerint cselekednie, csu-
pán vegye figyelembe ezeket! Ezáltal reá-
lisabb helyzetképet kaphat.

Munkahelyén mérje fel a buktatókat, 
mérlegelje a következményeket, és csak-
is ezután döntsön! Cselekedjék körülte-
kintően, figyeljen a részletekre!

Kiszámíthatatlanul alakulnak a dolgai, 
így számos próbatételre készülhet a 
munkái folyamán. Őrizze meg a higgadt-
ságát, tevékenykedjék óvatosan!

Sokan kérik a segítségét, ezért kizárólag 
a könnyen megoldható kéréseket vállal-
ja el! Mondjon nemet azokra, amelyek 
meghaladnák az adottságait!

Pozitív változások várnak Önre, ha kel-
lően nyitott arra, hogy befogadja azokat. 
Maradjon határozott, és próbálja felis-
merni az előnyös helyzeteket!

Ma alkalma adódik arra, hogy belefogjon 
egy régóta betervezett feladatba. Uralko-
dó bolygója mindenben támogatja Önt, 
ezért legyen kezdeményező!

Igyekezzék barátságos lenni a környeze-
tében élőkkel, negatív véleményeit pedig 
tartsa meg magának! A fontosabb dönté-
seket lehetőleg napolja el!

Megterhelő pillanatok várnak ma Önre. 
Amennyiben eredményesen szeretné zár-
ni a napot, fogadja el a segítséget, hasz-
náljon ki minden lehetőséget!

A mai napon nem számíthat segítségre, 
mindent saját magának kell majd megol-
dania. Példamutató kitartását azonban 
hamarosan értékelni fogják.

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.
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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
0° / 7°

Kolozsvár
2° / 7°

Marosvásárhely
4° / 8°

Nagyvárad
3° / 9°

Sepsiszentgyörgy
2° / 7°

Szatmárnémeti
5° / 8°

Temesvár
4° / 10°

 » Az Ahogy tet-
szik (2006) című 
Shakespeare-fi lm -
adaptációban nyúj-
tott teljesítményé-
ért Aranyglóbusz 
díjra jelölték.

Szolgáltatás2021. március 2.
kedd10

A február 15–18. közt megjelent keresztrejtvények megfejtései: febr. 15.: Mit tu-
dom én, szabadságon van; febr. 16.: …nincs rajtam a szemüvegem, te is jól nézel ki; 
febr. 17.: Idén iratom be az első osztályba; febr. 18.: Nem, főnök, még van három.

MEGFEJTÉSEK

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

Cím:

– Te miért szereted Szandit, Pistike?
– Mert olyan szépen énekel.
– Te miért szereted Szandit, Józsika?
– Mert olyan csinos.
– És te miért szereted Szandit, Móricka?
– Mert nyáron ... (Poén a rejtvényben.)

Gyerekek

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.
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