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Nem képes kordában tartani az indula-
tait, emiatt pedig vitákba keveredik. Ke-
rülje a kockázatokat, és próbálja meg 
visszanyerni belső egyensúlyát!

Ikrek 

Kissé elhamarkodottak a lépései, emi-
att kisebb káosz alakul ki Ön körül. Vál-
toztasson a hozzáállásán, és igyekez-
zék kihozni mindenből a legtöbbet!

Mérleg 

A szakmai előrehaladás és a csapat-
munka jellemzi a napját. Őrizze meg 
a  kiegyensúlyozottságát, a felkérések-
nek pedig kivétel nélkül tegyen eleget!

Rák 

Néhány meglepetésszerű esemény 
lassítja a munkáját. A fontos teendő-
it függessze fel mindaddig, míg meg 
nem találja a helyes utat!

Bak 

Váratlan szituációk húzzák át a számí-
tását, így a tevékenysége során több 
próbatétel vár Önre. Maradjon elővi-
gyázatos, és figyeljen a részletekre!

Bika ápr. 21.–máj. 20. 

Merészen vág bele a tennivalóiba, ki-
egyensúlyozottságának köszönhetően 
pedig könnyedén túllép az akadályo-
kon. Maradjon mindvégig céltudatos!

Skorpió 

Egy váratlan esemény hátrányosan 
befolyásolja a hivatásbeli döntéseit. 
Lehetőleg ne hagyja, hogy a környeze-
tében eluralkodjék a türelmetlenség!

Oroszlán 

Bárhogyan is alakulnak az ügyei, őriz-
ze meg az értékrendjét, és ne hagyja 
magát befolyásolni a kollégáitól! Tartsa 
magát az eredeti elképzeléseihez!

Vízöntő 

Tele van remek ötletekkel, de a meg-
valósításhoz hiányzik Önből a lendület. 
Úgy tűnik, csak akkor tud érvényesül-
ni, ha megosztja terveit a társaival.

Nyilas 

Szétszórtan viselkedik, emellett túlre-
agálja a dolgokat. Vonuljon a háttérbe, 
és adja át az irányítást azoknak, akik 
képesek reálisan felmérni a helyzetet!

Szűz 

Munkahelyén bonyodalmakba kevere-
dik, emiatt kissé elveszíti irányító sze-
repét. Fogadja el a kialakult körülmé-
nyeket, és dolgozzék a háttérből!

Halak 

Ezúttal csakis a rutinteendőkre kon-
centráljon, és törekedjék az egyszerű, 
objektív megoldásokra! Ma szenteljen 
több időt a személyes problémáira!

Kos márc. 21.–ápr. 20. 

Horoszkóp

MOLNÁR JUDIT

Valódi tettekre nemigen futja a liberálisok 
erejéből, valószínűleg azért igyekeznek az 
utóbbi időben újabb és újabb póttetteket elő-
rántani a kalapból. És mivel ellenfeleik az örö-
kösen nyerő nacionalizmus hangján szólnak, 
ők még inkább indokoltnak vélik ugyanígy be-
szélni, lévén nevükben ott a díszjelző: nem 
akármilyen liberálisok ők, de nemzetiek. Ez 
végeredményben az ő dolguk, nevekkel úri-
ember nem viccel, bár szerintem a tudatosan 
felbiggyesztett elnevezésükkel kapcsolatban 
viselői inkább tartoznak magyarázattal, mint 
a szülőktől kapottakkal. Egy szó, mint száz, ha 
nemzeti, akkor csapjunk a lovak közé, gondol-
hatta az elnökük, amikor kiállt a nyilvánosság 
elé azzal, hogy minden lánglelkű nemzettár-
sát felkérjen: sürgősen lássanak hozzá felku-
tatni a 99 éve Gyulafehérvárra zarándokoltak 
utódait, és rábeszélni őket őseik emlékeze-
tes útjának jövő esztendei megismétlésére. 
Ha lehet, akkor épp abban az öltözékben, 
amiben annak idején a küldöttek megjelen-
tek. De ha az elnyűtt, elvásott vagy egysze-
rűen csak az utódok termetesebbek az elő-
deiknél, akkor jó lesz az előzőhöz hasonló új-
donsült ancúg is. Érdekes módon a javaslatot 
nem fogadta közfelkiáltás, nem visszhangoz-
ták a hegyek, nem zúgták a folyók és a ten-
ger habjai, mondhatni senki nem vette a la-

pot. A liberális pártelnök várt néhány napig, 
hátha mégis elkezd helyeselni valaki, ami-
re aztán rákap a nemzeti kórus egésze is, de 
hogy ez nem történt meg, előhúzott egy má-
sik, az előzőnél kétségtelenül hatásosabb és 
hosszadalmasabb lebonyolítást igénylő ja-
vaslatot: helyi és központi pénzforrások fel-
bugyogtatásával minden rendű és rangú is-
kola szervezze meg diákjainak legalább egy-
szeri gyulafehérvári látogatását. Amikor az 
egyik hírtévéből meghallottam a bejelentést, 
legelőször azt néztem, nincs-e a fő liberális-
nak valami heveny baja, amikor pedig nem 
láttam semmi különbséget előző és akko-
ri megjelenési formája között, akkor a kár-
tyaasztal mellett ülő nagy zsugások szólá-
sa ugrott be: kibicnek semmi sem drága! 
Hát persze, hiszen ők ellenzékben vannak, 
nincs közvetlen rálátásuk és beleszólásuk a 
költségvetésbe, lehet, nem is tudják, hány is-
kola fala vedlik, hány helyen várnak sorukra a 
nagyszünetben az udvarvégi pöcegödör előtt 
attól félve, nehogy a tolongásban egyik vagy 
másik belecsússzon, szóval azt hiszik, bővé-
ben vannak a pénznek, mehetnek boldogan 
Gyulafehérvárra. Egyelőre ez a javaslat sem 
váltott ki lelkesedést, jöhet a következő öt-
let. Legalább valamivel kitöltik azt a sok unal-
mas parlamenti üldögélést.

Ötletes póttettKalendárium
Szeptember 13., szerda
Az évből 256 nap telt el, hátravan 
még 109.

Névnap: Kornél
Egyéb névnapok: Amadil, Amáta, 
Buda, Krizsán, Ludovika, Lujza, Mór, 
Móric, Polixénia
A Kornél férfinév a latin származású 
Cornelius nemzetségnévből jött lét-
re, jelentése: somfa vagy szarv. Női 
változata: Kornélia. Ábrányi Kornél 
(1822–1903) magyar író, zeneszer-
ző, zongoraművész és zenepedagó-
gus volt, aki Eördögh Kornél néven 
született egy nemesi család sarja-
ként. Első szerzeménye (Magyar áb-
ránd) 1841-ben jelent meg, egy évvel 
később zongoristaként is debütált 
Nagyváradon. 1877-ben zeneesztéti-
kai tankönyvet publikált, mely a kor-
szak egyik jelentős zeneirodalmi ki-
adványnak számított.

Katolikus naptár: Aranyszájú Szent 
János, Szent Kornél pápa
Református naptár: Ludovika
Unitárius naptár: Buda, Kornél
Evangélikus naptár: Kornél, Ludovika
Zsidó naptár: Elul hónap 20. napja

A felvonó eredete

A felvonó (vagy köznapi nevén lift) az emelőgépek egyike, amelyről a legel-
ső említés Marcus Vitruvius római építész munkáiban lelhető fel, aki arról 
számolt be, hogy Arkhimédész már i. e. 236-ban megépítette az első felvo-
nót. Az ókorban alkalmazott effajta emelőgépek meghajtó rendszeréhez 
csévélőszerkezeteket vagy emelőket használtak. A lift technológiájának 
fejlődésében az egyik legfontosabb lépés a csavarmeghajtáson alapuló 
rendszer feltalálása volt, melyet az 1700-as évek végén iktattak be először. 
A 19. századtól kezdve számos felvonófajta létesült, ezek elsősorban az 
áruszállítást szolgálták. Az első hidraulikus felvonókat kabin alatti dugaty-
tyúk üzemelték. 1852-ben az amerikai Elisha Otis bevezette a biztonságos 
liftet, ami megakadályozta, hogy a kabin lezuhanjon, ha a tartókábel elsza-
kadna. A legelső elektromos felvonót a német Werner von Siemens építette 
1880-ban; Frank J. Sprague segítségével pedig az árammal működő liftek 
növelték a sebességet, illetve a biztonságot. A 19. század végén az amerikai 
Alexander Miles szabadalmaztatta az automata ajtókkal működő felvonót.

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 jósnő azt mondja a kliensnek:
– Fiatalember, azt látom a gömbben, 
hogy Ön hamarosan megnősül. De 
látok a közelében egy nőt is, aki ezt 
mindenáron meg akarja akadályozni.
– Hát igen, az a nő nyilvánvalóan a je-
lenlegi feleségem.

Változóan felhős égboltra készülhe-
tünk, elszórtan eső is előfordul. Nap-
közben többnyire szélcsend lesz. 
A  reggeli órákban 14, 17 fok várható. 
A hőmérséklet csúcsértéke 19, 22 
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.

Kislexikon Karikatúra KÖNCZEY ELEMÉR: START-UP NATION

Sudoku Vicc
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Csíkszereda
14° / 20°

Kolozsvár
16° / 20°

Marosvásárhely
15° / 21°

Nagyvárad
16° / 21°

Sepsiszentgyörgy
14° / 19°

Szatmárnémeti
16° / 20°

Temesvár
17° / 22°

jan. 21.–febr. 19.

dec. 22.–jan. 20.

nov. 23.–dec. 21.

okt. 24.–nov. 22.
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aug. 24.–szept. 23.
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febr. 20.–márc. 20.
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2017. szeptember 24-éig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
13/3 

NYERŐSZELVÉNY 
Név: Tel.:

Cím:

A skót csapat megnyer egy mecs-

cset. Az edző ragyogó arccal gra-

tulál játékosainak az öltözőben:

– Remekül játszottatok, mind-

nyájan megérdemeltek egy kis 

frissítőt. McLeod, ...!

(Poén a rejtvényben.)

Skóciában




