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Rendkívül kiegyensúlyozott, ezért ha 
módjában áll, vegye fel a kapcsolatot 
azokkal a személyekkel, akikkel az el-
múlt időben romlott a viszonya!

Ikrek 

Nincs kimagasló formában, ezért ha 
teheti, olyan feladatokat részesítsen 
előnyben, amelyek feltöltik Önt szelle-
mileg, illetve fizikailag egyaránt!

Mérleg 

Uralkodó bolygója mindenben támo-
gatja Önt, ezért bátran vágjon bele a 
terveibe! Legyen kezdeményező, és 
engedje szabadon a képzelőerejét!

Rák 

Bár sok energiát fektetett bele a célki-
tűzéseibe, most nem minden alakul a 
tervei szerint. Maradjon türelmes, rövi-
desen megtérülnek a fáradozásai!

Bak 

Ne menjen bele felesleges vitákba, 
mert ezek elvonják a figyelmét a fon-
tos kérdésekről. Engedje, hogy a kollé-
gái is érvényesítsék a véleményüket!

Bika ápr. 21.–máj. 20. 

Lehetősége adódik lezárnia néhány 
kényes ügyet, amelyek már egy ideje 
hátráltatták a haladásban. Döntésho-
zatalkor hallgasson a megérzéseire!

Skorpió 

Ingadozó a hangulata, így nehezen jut 
közös nevezőre a környezetében élők-
kel. Változtasson kissé a szokásain, és 
törekedjék az észszerűségre!

Oroszlán 

Vakmerőségével és pozitív hozzáállá-
sával ezúttal képes minden buktatón 
túllépni. A sikerélmények lendületet 
adnak Önnek az újabb kihívásokhoz.

Vízöntő 

Ne viselkedjék felelőtlenül, az ígérete-
it pedig akkor is tartsa be, ha ez némi 
erőfeszítést igényel Öntől! A teljesít-
ményét hamarosan honorálni fogják.

Nyilas 

Ha odafigyel minden részletre, hamar 
megtalálja a reménytelennek tartott 
helyzetekből a kiutat! Magánéletében 
ma kedvező fordulatokra számíthat.

Szűz 

Hatékony napra számíthat, több ügye 
rendeződhet. Hogyha elég rámenős, 
szép eredményeket érhet el. Ne sza-
lassza el a kínálkozó lehetőségeket!

Halak 

Temperamentumos magatartása miatt 
döntés elé kerülhet. Viszonyuljon visz-
szafogottabban a dolgokhoz, és hall-
gassa meg a partnerei véleményét!

Kos márc. 21.–ápr. 20. 

HoroszkópKalendárium
Május 19., péntek
Az évből 139 nap telt el, hátravan 
még 226.

Névnapok: Ivó, Milán
Egyéb névnapok: Alvin, Bernarda, 
Bernát, Buda, Celesztin, Celesztina, 
Dukász, Emiliána, Ivonn, Vulkán
Az Ivó germán eredetű férfinév, je-
lentése: tiszafa. Szláv nyelvekben a 
név az Iván becézett változata. Női 
párja: Ivonn. A Milán szláv eredetű 
férfinév, jelentése: kedves.
Katolikus naptár: Szent Celesztin 
pápa, Szent Ivó, Iván, Milán
Református naptár: Ivó
Unitárius naptár: Zoárd, Buda
Evangélikus naptár: Ivó, Milán
Zsidó naptár: Ijjár hónap 23. napja

Május 20., szombat: Bernát
A Bernát férfinév a germán Bern hard 
magyar formája, jelentése: erős med-
ve. Rokon neve: Bernárd. Női alakvál-
tozatai: Bernarda, Bernadett.

Május 21., vasárnap: Konstantin
A Konstantin férfinév a latin eredetű 
Constantinus rövidülése, jelentése: 
szilárd, állhatatos.

Twin Peaks (1990)

David Lynch 1980-ban robbant be a filmvilágba, amikor Oscar-díjra jelölték 
az Elefántember című dráma megírásáért és rendezéséért. Lynch 1988-
ban Mark Frost forgatókönyvíró segítségével egyedülálló stílusú kri mi szé-
ri ába kezdett, melynek képkockáit Washington állami helyszíneken forgat-
ták. A nyomozó szerepére a pályakezdő Kyle MacLachlant választották, a 
további karaktereket Lara Flynn Boyle, Sherilyn Fenn, Piper Lau rie és Mäd-
chen Amick alakították. A Twin Peaks című sorozat nagy sikert aratott, dra-
maturgiai értelemben és művészi igényességét tekintve pedig igazi revelá-
ció lett a televíziózás történetében; Angelo Badalamenti kísérőzenéje szin-
tén meghatározó állomássá vált a tévézésben. A produkció két évadot tar-
tott, epizódjai 1990–91 közt kerültek adásba. Lynch 1992-ben mozifilmet 
is készített belőle (Twin Peaks: Tűz, jöjj velem!). A sorozat három Arany-
glóbusz díjat (legjobb: drámaszéria; férfi főszereplő: Kyle MacLachlan; női 
mellékszereplő: Piper Laurie) nyert, 27 évvel később pedig folytatás ké-
szült belőle, amelynek első epizódjai idén májusban kerülnek képernyőre.

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 Váróterem Projekt független szín-
házi társulat és a Puck Bábszínház 
magyar tagozata meseíró pályáza-
tot hirdet 3–7. osztályos, kolozsvári
diákoknak. A legígéretesebb mesé-
ket, a legeredetibb ötleteket felhasz-
nálva a két társulat bábelőadást hoz 
létre 2017 nyarának első felében.
A mesékben szereplő hősök lehet-
nek létező vagy kitalált személyek 
(vagy akár lények), napjaink vagy 
régmúlt idők hősei, mitológiai hő-
sök, szuperhősök, népmesei hősök 
stb. A meséhez opcionálisan egy rajz 
is csatolható. A pályázathoz szüksé-
ges csatolandó adatok: név, élet-
kor, iskola neve, osztály, elérhetőség, 
e-mail cím és telefonszám (szülőé 
és pedagógusé). A pályamunkákat a 
mesepalyazat.kolozsvar@gmail.com
e-mail-címre várják vagy postán az
alábbi címre: Teatrul de Pă puşi Puck, 
str. I. C. Brătianu, nr. 23., 400079 Cluj-
Napoca. A borítékon szükséges fel-
tüntetni: Hősök és hősnők – Mese-
író pályázat diákoknak. A kiválasztott 
mesék szerzőit meghívják a bábelő-
adáshoz fűződő színházi műhelybe, 
amelyre a június 1–15. között kerül 
sor. Beküldési határidő: május 26. To-
vábbi információk a 0731-837693-as 
telefonszámon kaphatók.

A székelyudvarhelyi Ugron Alapít-
vány pályázatot hirdet a Vasszékely 
szobor felállításának 100. évfordulója 
alkalmából középiskolások számára. 
A diákok két feladat közül választhat-
nak: 1. Én, a vasszékely – fiktív első 
világháborús történet megalkotása 
egy ’82-es baka cselekedeteit prezen-
tálva; 2. Egy valódi családtörténet fel-
kutatása. Egy pályázó csak az egyik
témakörben nevezhet neve, telefon-
száma és iskolája megnevezésével.
A nyertest, illetve a 2. és 3. helyezet-
tet 500, 300 és 200 lejjel jutalmaz-
zák. A  dolgozatokat a kapi@gmail.hu 
e-mail-címre várják legkésőbb május 
25-éig. További információk a 0752-
301914-es telefonszámon kaphatók.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem magyar kara felvételit hirdet a kö-
vetkező szakokra: 1. alapképzés: szí-
nész szak; mozgásművészet, kore-
ográfia; audiovizuális kommunikáció 
– forgatókönyv- és reklámírás, média; 
teatrológia; dramaturgia; zenepeda-
gógia; 2. magiszteri képzés: színész-
képzés; alkalmazott bábművészet; 
drámaírás; művelődésszervezés, im-
presszárió; kortárs zenei koncepciók; 
művészetek és új média. További in-
formációk a www.szini.ro honlapon.

Többnyire derült égboltra készülhe-
tünk, csapadék csak elszórtan for-
dul elő. Napközben mérsékelt marad 
a légmozgás. A reggeli órákban 12, 20 
fok várható. A hőmérséklet csúcsér-
téke 18, 25 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.

Szent Ivó (1253–1303), a jogászok 
védőszentje a Bretagne tartományi 
Ker martinban született; Párizsban ká -
nonjogot, filozófiát és teológiát, Or le-
ans-ban pedig római jogot tanult. Is-
mereteit a rászorulók, elesettek meg-
segítésére használta. 1280-ban dia-
kónussá szentelték, ezután Rennes-
ben, később a tréguier-i egyházme-
gyei bíróságon végzett bírói szolgála-
tot. 1284-ben szentelték pappá. Lelki-
pásztori szolgálata mellett tovább se-
gítette a szegényeket jogi ügyeik inté-
zésében. A pereskedő felek megbékí-
tésére törekedett, illetve igazságos és 
méltányos volt az ügyek intézésében. 
Elmélyülten imádkozott, szigorú ön-
megtagadásokat vállalt, és az erényes 
életre, a szentek példájának követé-
sére buzdított mindenkit. Egyes for-
rások kiváló hitszónokként emlékez-
nek meg róla. Már életében is sok cso-
dás eseményt kapcsoltak a nevéhez, 
viszont közbenjárására halála után is 
számos gyógyulás és imameghallga-
tás történt. 1303. május 19-én hunyt 
el. VI. Kelemen pápa avatta szentté 
1347-ben. Tisztelete egész Európában 
elterjedt, jogásztársulatok és egyete-
mek jogi karának védnöke lett.

Újgazdagok beszélgetnek:
– Mondd, mit szólnál hozzá, ha egy 
jó tündér az összes evőeszközödet 
ezüstté változtatná?
– Hát nagyon ideges lennék, mert az 
evőeszközeim aranyból vannak!

Filmlexikon

FelhívásKarikatúra KÖNCZEY ELEMÉR: KISEBBSÉGPOLITIKA

Sudoku

Ki kicsoda?Vicc

Időjárás

Csíkszereda
12° / 18°

Kolozsvár
19° / 22°

Marosvásárhely
14° / 21°

Nagyvárad
18° / 23°

Sepsiszentgyörgy
13° / 20°

Szatmárnémeti
18° / 23°

Temesvár
20° / 25°

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.
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2017. május 28-áig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

május
19/5 

NYERŐSZELVÉNY 
Név: Tel.:

Cím:

A piacon egy férfi kérdi az árust:
– Mondja, mennyibe kerül ez a 
kutya?
– 500 lejbe.
– És hűséges fajta?
– Meghiszem azt! Már ötször... 
(Poén a rejtvényben.)

A piacon




