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Rendezze a gondolatait, és keresse 
meg az elmúlt időben megélt kudar-
cok okait! Vonja le a tanulságokat, mert 
csakis így lesz képes a továbblépésre!

Ikrek 

Nem képes koncentrálni a tevékenysé-
geire, így sok bosszúságot okoz a kör-
nyezetében élőknek. Ha teheti, óva-
kodjék a konfliktusos helyzetektől!

Mérleg 

Pozitív életszemlélete ezúttal eredmé-
nyessé teszi munkáját. Magabiztosan 
hozza meg döntéseit, semmiképp ne 
hagyja magát másoktól befolyásolni!

Rák 

Sikeres napra készülhet. Olyan függő-
ben lévő ügyeket zárhat le, amelyek 
nyomasztották Önt, és gátolták abban, 
hogy újabb kihívásokat keressen.

Bak 

Kissé kiszámíthatatlanok a reakciói, 
és hajlamos szélsőségesen ítélkezni. 
Most jobban teszi, ha visszavonul, majd 
egyensúlyba hozza a lelki világát!

Bika ápr. 21.–máj. 20. 

Felgyorsulnak Ön körül az események, 
váratlan fejlemények következnek be 
élete minden terén. Legyen rugalmas, 
alkalmazkodjék a körülményekhez!

Skorpió 

Tervezze meg előre a tennivalóit, ener-
giáit pedig ne pazarolja felesleges dol-
gokra! Hozza összhangba a célkitűzé-
seit az adódó lehetőségekkel!

Oroszlán 

Maradjon céltudatos, és ne adja ki a 
kezéből az irányítás lehetőségét! Ha 
okosan szervezi meg a tennivalóit, 
minden akadályon könnyen átléphet.

Vízöntő 

Az elmúlt időben nagy előnyre tett 
szert, ezért ma csupán rutinteendők-
kel foglalkozzék. Ne utasítson vissza 
senkit, amennyiben a segítségét kérik!

Nyilas 

Bár úgy tűnik, a körülmények ma Ön-
nek kedveznek, lehetőleg ne menjen 
bele pénzügyi manőverekbe! Ígéreteit 
minden körülmények közt tartsa be!

Szűz 

Kitartással viseli a megpróbáltatáso-
kat. Kommunikációs képességével sok 
mindent elér, az optimizmusa pedig 
átsegíti a hivatali kellemetlenségeken.

Halak 

Feledje el az óvatosságot, a körültekin-
tést, merjen kockáztatni! Ha mégis se-
gítségért fordul a környezetében élők-
höz, fontolja meg, hogy kire hallgat!

Kos márc. 21.–ápr. 20. 

Horoszkóp

MOLNÁR
JUDIT

Egy megyei mufti, kihasználva a főnök távol-
létét, úgy érezte, itt az idő: most vagy soha! 
Nosza rajta tiszta vizet a pohárba, és közöl-
ni mindenkivel, mennyi az annyi! Célba vette 
a komolyzenészeket és egy-két hátborzon-
gató kijelentés után ki is tette a pontot. Úgy 
érezte, végre mindenki előtt világos lesz, me-
lyik szónak mennyi a súlya. Példának oká-
ért: a politikusi levegőbe eregetett szavakat 
semmiképpen sem szabad ugyanolyan mér-
legre tenni, mint a muzsikaszót. És egyálta-
lán: hogy jönnek ahhoz holmi filharmoniku-
sok, hogy hetente mindössze egy koncer-
tet szolgáltassanak?! Hogy naponta próbál-
nak néhány órát arra a heti egy alkalomra?! 
Na és! Gondolt valamelyikük vonóhúzogatás 
vagy billentyűütögetés közben arra, meny-
nyit kell gyakorolnia egy politikusnak ahhoz, 
hogy aztán négy esztendőn át akár egyet-
len hangosan kiejtett szó nélkül elbóbiskol-
jon a fővárosi bársonyszékben?! Mennyit 
kell előzőleg hajlongania, jópofiznia, dicsér-
nie agyba és főbe pártjának helyi és közpon-
ti főnökét? Igen bizony, nem semmi a felké-
szülés a mandátumra, akár tövig elkophat 
bele az ember nyelve! De ha ezek a fizeté-
sükért szavakkal nem, csak hangokkal szol-
gálnak, akkor viszont tessék kiállni a placc-
ra, és húzni minden nap legalább egy órács-

kát. Ahogy Bécsben is teszik – tette hozzá a 
döntőnek szánt érvet. Itt is úgy kell, ne a kol-
dusok kántáljanak naphosszat! Hiteles forrá-
sokból tudom, hogy az illető mufti soha még 
az üres hangversenyterembe sem tette be a lá-
bát, nemhogy egy koncerten részt vett vol-
na. Ezért emlegethette a bécsi utcazenésze-
ket úgy, mintha a világhírű szimfonikus zene-
kar tagjai nyekergették volna – koldusok he-
lyett – a nyirettyűjüket! Nagyon felháborod-
tam, és azon kezdtem agyalni, vajon kinek 
ígérte oda azt a főigazgatói széket, amiről 
évad végén felállni készül a nyugdíjba vonu-
ló jelenlegi menedzser? Aki – egyáltalán nem 
mellékesen – nyolc éven át keményen dolgo-
zott azért, hogy a zenekart az országos élvo-
nalba emelje. És hirtelen rájöttem, hisz épp 
Bécs szolgáltatta a jelszót: őmuftisága látha-
tott egy olyan plakátot, hogy Mozart-feszti-
vál. És eszébe jutottak az Ausztria-szerte bő-
ségesen, kilóra is kapható finom Mozart cso-
kigolyók. Márpedig ő vigyáz az alakjára, neki 
senki ne akarjon bonbonokat osztogatni. Ha 
nem hajlandók a sétálók kedvére tenni az 
utcasarkokon, mint Bécsben, akkor ahhoz 
sincs joguk, hogy csokival kábítsák a népet. 
Most már csak az a kérdés, megérti-e, ha va-
laki felvilágosítja: a muzsikaszót se konkré-
tan, se átvitt értelemben nem kilóra mérik!

Muzsikaszót kilóra?!Kalendárium
Április 21., péntek
Az évből 111 nap telt el, hátravan 
még 254.

Névnap: Konrád
Egyéb névnapok: Anasztáz, Enikő, 
Kurt, Róza, Simeon, Simon, Zelma, 
Zelmira, Zsombor
A Konrád férfinév a német eredetű 
Kuonratból származik, elemeinek je-
lentése: merész és tanács. Rokon ne-
vek: Kunó, Kurt.
Katolikus naptár: Szent Anzelm, 
Szent Konrád
Református naptár: Konrád
Unitárius naptár: Róza, Enikő, 
Zsombor
Evangélikus naptár: Konrád
Zsidó naptár: Niszán hónap 25. napja

Április 22., szombat: Csilla, Noémi
A Csilla magyar női név 18. századi 
írói névalkotás a csillog, csillag szóból. 
A Noémi héber eredetű bibliai női 
név, jelentése: gyönyörű. Önállósult 
alakváltozata: Naómi.

Április 23., vasárnap: Béla
A Béla férfinév a Bél régi magyar név 
kicsinyítése, jelentése: belső rész.

A Halálos iramban-filmek

Ken Li 1998-ban cikket publikált a New York-i Vibe magazinban Racer 
X címmel, amely egy megtörtént utcai, illegális autóversenyről szólt. 
A  sztori felkeltette Rob Cohen rendező figyelmét, aki 2001-ben filmet 
forgatott a történetből. Az akció-thriller eseményei a versenyeken kí-
vül több bűnügyi vonalon futottak. A film hatalmas bevételt hozott (200 
millió dollárt). A nagy sikerre való tekintettel 2003-ban folytatás ké-
szült. A harmadik rész 2006-ban született meg; három évvel később pe-
dig újabb történettel álltak elő az alkotók. 2009-től kezdődően kétéven-
te (napjainkig) vászonra került egy-egy epizód. A széria nyolcadik ré-
szét idén áprilisban mutatják be a mozikban. Az eddigi hét film közel 2,3 
milliárd dollárt inkasszált. A produkciókban nagyjából ugyanazok a szí-
nészek kaptak főszerepet: Vin Diesel (7 részben), Michelle Rodriguez (5), 
Jordana Brewster (5), Tyrese Gibson (5), Chris „Ludacris” Bridges (5), 
Dwayne Johnson (4), illetve Paul Walker (6), aki a hetedik rész forgatá-
sa idején súlyos autóbalesetben 40 évesen életét vesztette.

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban 
megtalálható legyen 1-től 9-ig min-
den egyes szám, illetve a 9 kis négy-
zetben (blokkban) is szerepeljen az 
összes szám 1-től 9-ig.

A béka elmegy a jósnőhöz, aki a kris-
tálygömbjével azt jósolja neki:
– Nemsokára találkozni fogsz egy 
csinos lánnyal.
– És hol fogunk találkozni, a tópar-
ton? Vagy a pataknál?
– Nem! Biológiaórán.

Többnyire borult marad az égbolt, 
helyenként csapadék is előfordul. 
Napközben az északnyugati szél 
gyakran megerősödik. A reggeli órák-
ban –3, 7 fok várható. A hőmérséklet 
csúcsértéke 1, 10 fok között alakul.

Ossza meg velünk 
véleményét!
Írjanak nekünk, mi pedig lehe-
tõ ségeinkhez mérten közöljük
véleményüket. Olvasói levele-
iket a Redacţia Krónika, str. 
Onisifor Ghibu nr. 14, 400185, 
Cluj-Napoca posta címre vagy 
a kronika@kronika.ro e-mail 
címre küldhetik. A tévéműsor-
ral, illetve a keresztrejtvények-
kel kapcsolatos észrevételei-
ket a szolg@kronika.ro e-mail 
címre várjuk.

Filmlexikon Karikatúra KÖNCZEY ELEMÉR: EVOLÚCIÓ

Sudoku Vicc

Időjárás
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Csíkszereda
–3° / 1°

Kolozsvár
4° / 6°

Marosvásárhely
1° / 3°

Nagyvárad
5° / 8°

Sepsiszentgyörgy
0° / 2°

Szatmárnémeti
7° / 9°

Temesvár
5° / 10°

jan. 21–febr. 19.

dec. 22–jan. 20.

nov. 23–dec. 21.

okt. 24–nov. 22.

szept. 24–okt. 23.

aug. 24–szept. 23.

júl. 24–aug. 23.

jún. 22–júl. 23.

máj. 21–jún. 21.

febr. 20–márc. 20.Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2017. április 30-áig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név: Tel.:

Cím:
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Megy a halotti menet. Megállítja 
őket egy rendőr, és megkérdi:
– Kit temetnek?
– Az anyósomat – szól a férfi.
– És miért viszik fordítva a ko-
porsót?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Álljunk csak meg!




