
A világ legelső filmfesztiválja, a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál az egyik 
legnagyobb filmes eseménynek számít a világon, amely rendszerint minden 
év késő augusztusában kezdődik, és szeptember elején ér véget. 1932 óta 
a legszínvonalasabb és a legjobbnak ítélt alkotások vesznek részt a verse-
nyen. A filmművészet egyik legnagyobb elismerésének számító Aranyorosz-
lánt 1954-ben adták át először Renato Castellani, Rómeó és Júlia című filmjé-
ért. Korábban a díjat Velencei Nemzetközi Nagydíjnak, majd Mussolini Kupá-
nak nevezték. 1969 és 1979 közt nem adtak ki díjakat. Ernest Laura igazgató 
így próbálta a fesztivált a nagyközönség számára ismertebbé tenni. A fesz-
tivál fődíja, az Aranyoroszlán mellett kiosztásra kerül a legjobb rendezésért 
járó Ezüstoroszlán, illetve a zsűri különdíja is. A produkciók mellett a színé-
szi alakításokat is díjazzák: a Volpi-kupa a legjobb színésznek/színésznőnek 
jár. A legjobb fiatal színészt/színésznőt is elismerik a Marcello Mastroianni 
nevét viselő kitüntetéssel, a legjobb forgatókönyvet pedig az Arany Osella 
díjjal. Ezenkívül a rövidfilmeket, animációs és 3D-s alkotásokat is díjazzák.

KALENDÁRIUM

A velencei filmfesztivál története

Augusztus 31., kedd
Az évből 243 nap telt el, hátravan 
még 122.

Névnapok: Erika, Bella
Egyéb névnapok: Aida, Albertina, 
Arisztid, Hanga, Izabella, Pamína, 
Paulina, Rajmond, Rajmonda, Raj-
mund, Ramóna

Katolikus naptár: Szent Arisztid, 
Bella, Erika
Református naptár: Erika
Unitárius naptár: Erika, Paulina
Evangélikus naptár: Erika, Bella
Zsidó naptár: Elul hónap 23. napja

Az Erika vitatott gyökerű női név, a 
legelterjedtebb állítás szerint óger-
mán eredetű, elemeinek jelentése 
pedig: becsület és hatalmas ural-
kodó; mások viszont a német Era-
rik személynévből eredeztetik. Férfi  
párja: Erik. Gyakran tévesen azono-
sítják a görög eredetű erika (hanga) 
növényfaj nevével. A személynév 
Japánban is népszerű.
A Bella női név több -bella végző-
désű név (pl. Annabella, Arabella, 
Dorabella, Izabella) becézéséből ön-
állósult, spanyol és olasz nyelvterü-
leteken pedig önálló névként hasz-
nálatos, jelentése: szép.

Rose Byrne
Az Aranyglóbusz és Emmy-díjra jelölt 
ausztrál színésznő Sydney-ben jött 
világra 1979. július 24-én ír és 
skót származású családban. 
Az édesanyja iskolai admi-
nisztrátor volt, míg az ap -
ja visszavonult statiszti-
kus és piacelemző. Első 
szerepét tizenkét éves 
korában kapta a Dallas 
Doll című vígjátékban, 
aztán állandó szereplője 
lett az Echo Point című so-
rozatnak. A következő évek 
so rán tévéműsorok sokaságá -
ban tűnt fel, többek között a Bu-
kott angyalok (1997), Wildside (1997), 
Szívtipró gimi (1999), Kéz és ököl (1999, 
Heath Ledger színésztársaként), Anyám, Frank 
(2000), és az 1967 istennője (2000) című fi lmekben, utóbbiért a Velencei Nemzetközi 
Filmfesztiválon megkapta a legjobb színésznőnek járó Volpi-kupát. Első nagy költ-
ségvetésű mozivásznas szereplését 2002-ben nyújtotta Dormé személyében (Padmé 
Amidala kísérőnője) a Star Wars 2. rész: A klónok támadás című sci-fi ben. 2007 és 
2012 között A hatalom hálójában című drámaszéria főhősét testesítette meg, teljesít-

ményéért két-két alkalommal jelölték Aranyglóbusz 
(2008, 2010), illetve Primetime Emmy-díjra (2009, 
2010). A fontosabb produkciói közé sorolható még 
a Trója (2004), Marie Antoinette (2006), Napfény 
(2007), Képlet (2009), Koszorúslányok (2011), Gya-
kornokok (2013), Annie (2014), A kém (2015), Instant 
család (2018), az X-Men-fi lmek és a Rossz szomszéd-
ság-fi lmek. 2003-tól 2009-ig Brendan Cowell rende-
zővel élt együtt, 2012 óta Bobby Cannavale színész 
élettársa, akitől két fi a (Rocco és Rafa) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

FILMLEXIKON

Kissé megingott az önbizalma, nehezére 
esik döntéseket hozni. Ha teheti, kerülje 
el azokat a kényes helyzeteket, ahol véle-
ményt kell nyilvánítania!

Számos kihívás vár Önre, több megold-
hatatlannak tűnő nehézséggel kell majd 
megküzdenie. Ha türelmes marad, ered-
ményesen zárhatja a napot.

Szellemi képességeivel kivívhatja társai 
megbecsülését. Azonban kerülje el az 
olyan szituációkat, amelyek nem a leg-
jobb színben tüntetnék fel Önt!

Figyeljen a kötelezettségeire, és ne le-
gyen könnyelmű! Az ígéreteit pedig akkor 
is igyekezzen betartani, hogyha ez ko-
moly erőfeszítést igényel Öntől.

Személyes viszonyok kerülnek ma előtér-
be. Uralkodó bolygója mindenben támo-
gatja Önt, így most a megoldatlan kérdé-
seket is könnyen tisztázhatja.

Olyan problémákkal szembesül, ame-
lyek ismeretlen vizekre sodorják Önt. Ez-
úttal nagy szüksége lesz a kreatív gon-
dolkodásmódjára és a kitartására.

Ne az eredményekre törekedjék, inkább 
maradjon higgadt, és próbáljon jó han-
gulatban tevékenykedni! Ez fogja ugyan-
is meghozni a sikereket.

Helyezze első helyre az érdekeit, de szá-
mítson arra, hogy ez ellenszenvet is vált-
hat ki a kollégáiból. Szükség esetén kös-
sön kompromisszumokat!

Ne engedje, hogy a hivatásbeli viták ha-
tással legyenek a magánügyeire! Próbál-
ja megőrizni a nyugodtságát, és csele-
kedjék mindig észszerűen!

Zárja ki a zavaró tényezőket, csak a fel-
adataira koncentráljon! Határtalan lelke-
sedésének köszönhetően szinte minden 
akadályon képes lesz átlépni.

Vizsgálja felül a célkitűzéseit, és dolgoz-
zon ki új módszereket, amelyek hatéko-
nyabbá tehetik a munkafolyamatokat. 
Most segítségre is számíthat.

Teremtsen rendet a magánéletében, ne 
halmozza tovább a problémákat! Vegye 
észre, hogy hol tévedett, és ne kövesse el 
ugyanazokat a hibákat!

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.

ARÁNYVESZTÉS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
14° / 20°

Kolozsvár
15° / 18°

Marosvásárhely
15° / 20°

Nagyvárad
17° / 19°

Sepsiszentgyörgy
15° / 20°

Szatmárnémeti
15° / 19°

Temesvár
17° / 21°

 » A hatalom háló-
jában című dráma-
szériában nyújtott 
teljesítményéért 
Aranyglóbusz, illet-
ve Primetime Em-
my-díjra jelölték.

Szolgáltatás2021. augusztus 31.
kedd10

A 2021. aug. 16–19. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: aug. 16., 
hétfő: …anyósa is jelen volt; aug. 17., kedd: …a ló jön Ön nélkül vissza; aug. 18., 
szerda: …óta nem kiabál segítségért; aug. 19., csütörtök: …négy párat rendelt.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. szep-
tember 12-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

augusztus
31/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Kovács idegesen megkocogtatja a te-

lefonfülke ablakát. A háta mögött álló 

hölgy rászól:

– Ne legyen ennyire tapintatlan, uram! 

Nem látja, hogy bent egy idős nő beszél?

– Látta csak volna, mennyivel ... (Poén a 
rejtvényben.)

A régi időkből

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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