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Krónika  2017. augusztus 11–13., péntek–vasárnap

Kalendárium

Karikatúra

KÖNCZEY ELEMÉR: EGYEZMÉNYES JEL

Augusztus 11., péntek
Az évből 223 nap telt el, hátravan
még 142.
Névnap: Zsuzsanna
Egyéb névnapok: Ince, János, Klára,
Klarissza, Liliána, Lujza, Tibor, Tiborc,
Tivadar, Viktor, Zsuzsa, Zsuzsánna
A Zsuzsanna ókori egyiptomi eredetű női név, amely görög és latin közvetítéssel került át más nyelvekbe, jelentése: liliom. Önállósult alakformái:
Zsuzsa, Zsuzsánna.
Katolikus naptár: Szent Klára, Szent
Zsuzsanna, Tiborc
Református naptár: Tiborc
Unitárius naptár: Tibor, Tivadar
Evangélikus naptár: Tiborc
Zsidó naptár: Áv hónap 19. napja
Augusztus 12., szombat: Klára
A Klára latin származású női név, jelentése: ragyogó, fényes, híres. Rokon neve: Klárabella, Klarissza.
Augusztus 13., vasárnap: Ipoly
Az Ipoly férfinév a görög mitológiai
eredetű Hippolit régi magyar alakváltozata, jelentése: lovakat kifogó, eloldozó. Női párja: Hippia.

Vicc

Ki kicsoda?

Az apa kérdi fiától:
– Észrevette a tanító néni, hogy segítettem a házi feladatodban?
– Nem.
– És mit mondott a megoldásokra?
– Hogy napról napra idiótább leszek.

Filmlexikon
Salt ügynök (2010)
Kurt Wimmer forgatókönyvíró 2007-ben egy szövevényes kémtörténetet
írt, amely egy tévesen megvádolt CIA-ügynök menekülése körül forgott.
A történet szerzői jogait rögtön felvásárolta a Columbia Pictures, majd felkérték Tom Cruise-t a főszerep alakítására. A színész kezdetben vállalta,
azonban egy évvel később visszalépett, arra hivatkozva, hogy a szerep túlságosan hasonlít a Mission: Impossible főhősére, melyet Cruise már több
filmben megformált. Az alkotók ekkor úgy döntöttek, hogy a titkos ügynök
személyét egy nő játssza majd el, így Brian Helgeland segítségével újraírták a filmvázlatot, és leszerződtették Angelina Jolie-t a főszerepre. Később
Liev Schreiber és Chiwetel Ejiofor színészek is csatlakoztak a projekthez.
Az akciófilmet Terry George irányításával New Yorkban és Washingtonban
forgatták, néhány képkockát az orosz Nyizsnyij Novgorodban vettek fel.
A 110 millió dolláros költségvetésű akciófilm közel 300 millió dollárt hozott a gyártóknak. A produkciót számos nemzetközi filmszemlén díjazták,
emellett Oscar-díjra jelölték a legjobb hangvágás kategóriában.

Az orvosnál

Cserháti Zsuzsa (1948–2003) énekesnő Budapesten született polgári családban. Tíz évig tanult klasszikus balettet, majd 1965-ben kezdett
el énekelni. Az 1960-as évek végén
eleinte a Rangers, majd a Thomastic
együttessel turnézott. A ’72-es Táncdalfesztivál tette őt ismertté. Legnagyobb slágere az Édes kisfiam című
dal, amelynek a szövegét eredetileg
Kovács Katinak írta Bradányi Iván.
A 70-es években egyik legtöbbet foglalkoztatott énekesnő volt, az 1980as években azonban háttérbe szorult, majd mintegy másfél évtizedes
kihagyás után, 1996-tól Magyarország legnagyobb sikerű visszatérését
mondhatta magáénak. Kilenc stúdióalbumot adott ki, emellett több válogatáslemeze, illetve posztumusz albuma jelent meg. Emellett három játékfilmben is szerepelt. Hamu és gyémánt (1996) című CD-je aranylemezzé vált. Cserhátit mint a második popgeneráció egyéniségét tartják számon, a kritikusok szerint Kovács Kati
mellett a magyar könnyűzene-történet legjobb női hangja. 1996-ban karrierjét EMeRTon-díjjal (az egyik legnagyobb magyar zenei díj) jutalmazták.

Sudoku

A hetvenéves öregúr panaszkodik:
– Doktor úr, az első még megy. A második már nehezebb. A harmadiknál
már fulladok, és a negyediknél már
meg kell állnom!
– Ember! Örüljön, hogy a maga korában egyáltalán eljut a negyedikig.
– Persze, doktor úr, csakhogy...
(Poén a rejtvényben.)

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy
kell beírnunk a hiányzó számokat,
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban
megtalálható legyen 1-től 9-ig minden egyes szám, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az
összes szám 1-től 9-ig.
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Ossza meg velünk
véleményét!

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2017. augusztus 20-áig
szerkesztőségünk címére. A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
NYERŐSZELVÉNY

augusztus
11/5

Név:
Cím:

Tel.:

Írjanak nekünk, mi pedig lehetõségeinkhez mérten közöljük
véleményüket. Olvasói leveleiket a Redacţia Krónika, str.
Onisifor Ghibu nr. 14, 400185,
Cluj-Napoca postacímre vagy
a kronika@kronika.ro e-mailcímre küldhetik. A tévéműsorral, illetve a keresztrejtvényekkel kapcsolatos észrevételeiket a szolg@kronika.ro e-mailcímre várjuk.

Felhívás
A kolozsvári Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjpályázatot hirdet magyarul tanuló, hátrányos
helyzetű, tehetséges tanulók támogatására. Pályázhatnak olyan szülők/
gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló
képességű gyermeke a 2016–2017es iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban, és
teljesíti az alábbi feltételeket: a család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy
főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 550 lejt; a szülő
vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven. Kizárólag olyan tanulók
szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el
6., 7., 8., 9. és 10. osztályban. A pályázati csomag (felhívás, adatlap és űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető
a www.nyilasmisi.ro honlapról, vagy
igényelhető a nyilas_misi@yahoo.com
e-mail-címen. A pályázatot az egyesület székhelyé nek címére postai
úton (Asociaţia de pro tejare a celor
ta len taţi Nyilas Misi, 400604 ClujNa po ca, B-dul 21 De cembrie 1989,
nr. 116.) vagy személyesen lehet benyújtani legkésőbb 2017. augusztus
31-éig. További részletes információk
a 0264-531153-as és a 0787-671137es telefonszámon kaphatók.
A Telefonos Szeretetszolgálat 11. alkalommal szervez ingyenes gyermekkirándulást olyan 7 és 14 év közötti városi gyermekeknek, akik a nyári vakációt megszokott hétköznapi környezetükben töltötték. A szeptember 6. és 10. közötti tábor helyszíne Kővárfonác (Máramaros megye),
ahová 20 kolozsvári és 20 marosvásárhelyi gyermek juthat el a bejelentkezés sorrendjében. Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 31. További
részletes információk a 0753-565656os telefonszámon kaphatók.
A Berzsenyi Dániel-könyvtár meseíró pályázatot hirdet amatőr írók, szülők és nagyszülők, ábrándos lelkű felnőttek számára. Pályázhat minden
18. életévét betöltött személy. A mesék témája szabadon választott, épülhet például hagyományos mesei elemekre, vagy lehet újszerű, modern
történet. Egy meseíró több pályaművel is indulhat; a legjobb munkákat díjazzák. Beküldési határidő: 2017. szeptember 8. További részletek a www.
gyerekkonyvtar.bdmk.hu/palyazatok
weboldalon kaphatók.

Horoszkóp
Kos

Továbbra is felhőtlen égboltra, fokozódó hőségre készülhetünk. Napközben a délkeleti szél helyenként megerősödik. A reggeli órákban 23, 30
fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 29, 36 fok között alakul.
Csíkszereda
23° / 29°
Kolozsvár
28° / 33°
Marosvásárhely
27° / 31°
Nagyvárad
27° / 34°
Sepsiszentgyörgy
24° / 29°
Szatmárnémeti
27° / 32°
Temesvár
30° / 36°



Őrizze meg nyugalmát, és legyen megfontolt a tevékenységeiben! Koncentráljon a részletekre, ugyanis a sikerek
kulcsa most abban rejlik!

Bika

ápr. 21.–máj. 20.



Hogyha képes kordában tartani az elégedetlenségét, és türelemmel fordul a
társaihoz, megértésre talál. Ám ehhez
nagy önfegyelemre lesz szüksége.

Ikrek

máj. 21.–jún. 21.



Vegyen vissza kicsit a tempóból, aztán
rendszerezze a tennivalóit! Legyen befogadó a környezetében élőkkel, és törekedjék a kiegyensúlyozottságra!

Rák

jún. 22.–júl. 23.



Hivatásában figyeljen oda, hogy kivel
ossza meg a bizalmas információkat!
Bizonyos személyek könnyen alááshatják a gondosan kidolgozott terveit.

Oroszlán

júl. 24.–aug. 23.



Mozgalmas pillanatok várnak Önre.
Rengeteg tapasztalattal gazdagodhat,
amennyiben félreteszi az előítéleteit,
és nyitottan áll hozzá az új dolgokhoz.

Szűz

aug. 24.–szept. 23.



Kreativitás és együttműködés jellemzi a napját. Ezúttal olyan váratlan lehetőségek sodródnak Ön elé, amelyekkel
érvényesítheti az adottságait.

Mérleg

szept. 24.–okt. 23.



Lezáratlan ügyek kerülnek előtérbe,
így kénytelen lesz kompromisszumot
kötni. Bármit is tesz, tartsa meg az önbecsülését, és ne alázkodjék meg!

Skorpió

okt. 24.–nov. 22.



Vessen be újszerű módszereket a kihívások legyőzésére! Minden lépése
előtt dokumentálódjék, majd használja
fel a szakmai tudását, tapasztalatait!

Nyilas

Időjárás

márc. 21.–ápr. 20.

nov. 23.–dec. 21.



Hatalmas lendülettel áll neki a teendőinek. Ha lehet, úgy használja ki az Önben lévő energiákat, hogy mindenki a
környezetében elégedett legyen!

Bak

dec. 22.–jan. 20.



Ne aprózza fel az energiáit, és ossza be
okosan az idejét! Ha megpróbál mindenkinek megfelelni, könnyedén hátrányba sodorhatja a célkitűzéseit!

Vízöntő

jan. 21.–febr. 19.



Tartson ki a céljai mellett, még akkor
is, hogyha nem minden alakul a tervei
szerint. Vonuljon a háttérbe, és keressen új megoldásokat a problémákra!

Halak

febr. 20.–márc. 20.



Csak úgy lesz képes odafigyelni a munkájára, ha feloszlatja az Önben lévő feszültséget. Tegye félre a makacsságát,
és fogadjon el minden segítséget!

