
HOROSZKÓP

Amennyiben alaposan betervezi a munkáit, lehetősége 
nyílik arra is, hogy elmélyülhessen olyan témakörökben, 
amelyek más régóta foglalkoztatják.

Számos nehézséggel kell megbirkóznia, amik most ar-
ra kényszerítik, hogy újratervezze a teendőit. Maradjon 
higgadt, és vesse be a szakmai tudását!

Nagy lendülettel veti bele magát a feladataiba, emellett 
a munkatársai is segítségére lesznek. Most bátran bele-
foghat bonyolultabb tennivalókba.

Használja ki a szellemi kapacitásait, és indítsa be a rég-
óta kidolgozott, de eddig halogatott célkitűzéseit! Ez al-
kalommal szép sikerekre számíthat.

A mai napon kissé rosszul alakulnak a dolgai, ezért fon-
tos kérdésekben ne döntsön! Próbáljon időt nyerni, és 
kérjen szakmai tanácsokat a kollégáitól!

Mozgalmas napnak néz elébe, számos kihívás vár Önre. 
Álljon ki a saját érdekeiért, azonban mindezt úgy tegye, 
hogy ne sértse meg a másik felet!

Kitartásának köszönhetően a hivatásában elismerésre 
számíthat. Mindez arra ösztönzi Önt, hogy újabb kihí-
vások elé nézzen.

Felgyorsulnak Ön körül az események, a munkája je-
lentősen megnő, és új dolgokat kénytelen elfogadni. 
A fontosabb döntéseit lehetőleg napolja el!

Nehezen éli meg a kudarcokat. Lehetőleg ilyenkor ne 
másban keresse a hibát, mert ezzel olyan vitát rob-
banthat ki, amelyet később meg fog bánni.

Hajlamos olyan munkákat elvállalni, amelyeket rend-
kívül nehezen tud majd végrehajtani. Vegyen vissza ki-
csit a tempóból, és cselekedjék racionálisan!

Koncentráljon az aktuális tevékenységeire, ugyanis ma 
hajlamos bizonyos apró részletek felett elsiklani, ame-
lyek később megbosszulják magukat!

Bonyolult pillanatok várnak Önre, néhány váratlan 
esemény kedvezőtlenül befolyásolja a terveit. Marad-
jon higgadt, és kerülje el a feszült szituációkat!

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:

Cenzúra:

Fejtse meg a Betűző rejtvényeit min-
den héten, az oldal alján található 
szelvényt töltse ki, gyűjtse össze a 
hónap során megjelent összes da-
rabot, majd az egész havit küldje be 
egyszerre a szerkesztőségünk címé-
re: Krónika, 400027 Cluj-Napoca, str. 
Regele Ferdinand nr. 37/14. A hónap 
során közölt összes szelvényt be-
küldő megfejtők között könyvnyere-
ményt sorsolunk ki. A márciusi helyes 
megfejtések beküldésének határide-
je: április 10.

KALENDÁRIUM

Március 5., péntek
Az évből 64 nap telt el, hátravan még 301.

Névnapok: Adorján, Adrián
Egyéb névnapok: Adria, Adrienn, Frigyes, 
Lehel, Olivér, Olívia, Teofi l, Virgil, Virgília

Katolikus naptár: Szent Adorján, Szent Kolett
Református naptár: Adorján
Unitárius naptár: Adorján, Lehel
Evangélikus naptár: Adorján, Adrián
Zsidó naptár: Ádár hónap 21. napja

Az Adorján latin gyökerű férfi név, jelentése: 
Hadria városából való. A név régi formája: Adrián.

Március 6., szombat: Inez
Az Inez görög eredetű női név, jelentése: tiszta 
és szemérmes. Inês de Castro (1325 körül – 1355) 
kasztíliai nemesasszony volt, I. Péter portugál ki-
rály kedvese, akit a halála után Portugália király-
néjává nyilvánítottak, mivel az uralkodó kijelen-
tette, hogy 1354-ben titokban feleségül vette őt.

Március 7., vasárnap: Tamás
A Tamás férfi név az arámi Teomo névből ered, 
jelentése: iker. A nevet a görögök Thomasz for-
mában vették át.  Thomas Hardy (1840–1928) 
brit író volt, a regionális epika egyik legkiválóbb 
művelője. Kiemelkedő regényeinek történetei 
a képzeletbeli megyében, Wessexben zajlanak.

DIZÁJN 2021 KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2021. március 4-ei sorsolásának szerencsés 
nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Bartus Sándor – Kolozsvár, 
2. Fülöp Rebeka – Felsősófalva, 3. Szabó Ida Mária – Zilah.

NAPI KERESZTREJTVÉNY-NYERTESEK

Szolgáltatás/Betűző2021. március 5–7.
péntek–vasárnap18

Az első vadnyugati filmnek A nagy vonatrablás (1903) című kilencperces 
némafilmet tartják. A westernek azonban csak az 1920-as évek folyamán 
kezdtek népszerűvé válni a hangosfilm megjelenésével. A divatos gengsz-
terfilmek hatására a 30-as években megszülettek a banditafilmek (Billy, a 
kölyök; Jesse James stb.). Ezután a stúdiók regényeken alapuló indiánfil-
meket is kezdtek gyártani, ilyen volt pl. Az utolsó mohikán (1936) vagy a 
Geronimo (1939), az évek során ezeket többször is megfilmesítették. Az 50-
es évek sikerprodukciói főként John Ford és Howard Hawks rendezők ne-
véhez fűződnek. A 60-as években létrejött a műfaj egy újabb stílusa, a spa-
gettiwestern, amelyeket főleg olaszok forgattak, sokszor amerikai sztárok-
kal (például Volt egyszer egy vadnyugat, A jó, a rossz és a csúf stb.). Ezzel 
párhuzamosan szintén Európában Karl May regényeinek filmre vitelével kí-
sérleteztek (Ezüst-tó kincse, Winnettou stb.). A 80-as évektől a western 
hanyatlásnak indult. Az 1990-es és 2000-es években készült westernek 
közül Az utolsó mohikán (1992), Nincs bocsánat (1992), Tombstone: Ha-
lott város (1993), Wyatt Earp (1994), Börtönvonat Yumába (2007), A fél-

szemű (2010), Django elszabadul (2012), illetve az Aljas nyolcas (2015) 
számít maradandó produkciónak, utóbbi kettő Quentin Tarantino alkotása.

A westernfilmek története
FILMLEXIKON

SUDOKU

A négyzetrács üres négy-
zeteibe úgy kell beírnunk 
a hiányzó számokat, hogy 
mind a kilenc sorban és 
kilenc oszlopban megta-
lálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, il-
letve a 9 kis négyzetben 
(blokkban) is szerepeljen 
az összes szám 1-től 9-ig.
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