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Bár első látásra megoldhatatlannak tűn-
nek a mai teendői, némi segítséggel ké-
pes lesz túllépni a nehézségeken. Fogad-
ja el a felkínált támogatásokat!

Ikrek 

Ezúttal nincs meg Önben a küzdőszellem, 
ezért kerülje azon szituációkat, amelyek 
nyomán nézeteltérés jöhet létre! Része-
sítse előnyben a határidős munkálatait!

Mérleg 

Találja meg a belső egyensúlyát, és te-
remtsen harmóniát a környezetében! 
Maradjon elővigyázatos, a döntéshoza-
talok előtt pedig mindig mérlegeljen!

Rák 

Ütemezze be a napját, haladjon az Ön ál-
tal kitervezett úton. Amennyiben válasz-
út elé kerül, hagyja, hogy mások tereljék 
Önt a megfelelő irányba!

Bak 

Kudarcba fulladtak a célkitűzései. Te-
gye félre a makacsságát, majd kössön 
kompromisszumot, csupán így lesz esé-
lye eredményeket elkönyvelni.

Bika ápr. 21.–máj. 20. 

Több váratlan helyzet vár ma Önre, né-
melyikhez pedig nagy szüksége lesz hig-
gadtságra, hogy felül tudjon emelkedni 
a  hirtelen létrejövő problémákon!

Skorpió 

Helyezze a hangsúlyt azon kihívásokra, 
amelyeket eddig távolról elkerült! Ma-
radjon objektív, lehetőleg ne veszítse 
szem elől a többi célkitűzéseit se!

Oroszlán 

A mai nap nem kedvez a pénzügyi dol-
goknak, ezért kerülje el a vakmerő lépé-
seket! Legyen mindenben mértékletes, 
és ne vállaljon túl sok teendőt!

Vízöntő 

Munkahelyén szép eredményeket érhet 
el, ha az intuíciójára támaszkodik. Most 
bátran kockáztathat is, azonban mindig 
maradjon a realitások talaján!

Nyilas 

Úgy érzi, nehezen halad a feladataival, 
annak ellenére, hogy sokat tesz a tevé-
kenységei érdekében. Próbáljon meg 
változtatni a munkamódszerein!

Szűz 

Ne engedje felszínre törni az indulatokat, 
ugyanis azok visszafordíthatatlan körül-
ményeket eredményezhetnek. Jobban 
teszi, ha elkerüli a társaságot.

Halak 

Kissé szétszórtan viselkedik, ennek fé-
nyében sikerei azon múlnak, miként tud-
ja a helyes irányba terelni a tennivalóit. 
Ossza be okosan az energiáit!

Kos márc. 21.–ápr. 20. 

HoroszkópKalendárium
Szeptember 14., csütörtök
Az évből 257 nap telt el, hátravan 
még 108.

Névnapok: Roxána, Szeréna
Egyéb névnapok: Ciprián, Ildikó, Ro -
xán, Rozanna, Rozita, Róza
A Roxána perzsa eredetű női név, je-
lentése: ragyogó. Rokon neve: Roxán.
A Szeréna latin származású női név, 
jelentése: vidám, nyugodt. A név leg-
ismertebb viselője Serena Williams 
amerikai teniszezőnő, aki 2002 óta 
több alkalommal is vezette a világ-
ranglistát (eddig összesen 319 héten 
keresztül). Huszonháromszor nyert 
egyéni Grand Slamet és tizenhatszor
párosban. Egyike azon kevés tenisze-
zőnek, akinek a karrierje során si-
került egy naptári évben diadalmas-
kodni mind a négy Grand Slam-tor-
nán (Ausztrál Open, Roland Gar ros, 
Wimbledon, US Open).

Katolikus naptár: Szent Kereszt 
felmagasztalása, Szeréna
Református naptár: Szeréna
Unitárius naptár: Szerén
Evangélikus naptár: Szeréna, Roxána
Zsidó naptár: Elul hónap 21. napja

A tequila eredete

A tequila a whisky mellett a világ egyik legnépszerűbb erős itala, mely azon 
kevés minőségi szeszek közé tartozik, aminek előállítása szigorú szabályok 
között, illetve meghatározott térségben (a mexikói Jalisco állam terüle-
tén és 56 egyéb kijelölt tartományban) történik. Gyártásához kizárólag az 
Agave Tequilana Weber nevű agávénövényt (kaktuszféle) használják, amit 
Franz Weber német botanikus fedezett fel, valamint nevezett el Mexikóban 
az 1890-es évek végén. Az italfajtát a cukorban gazdag kék agávé tövé-
ből erjesztik és párolják, általában egyéb termények hozzáadásával. Idő-
vel megjelentek új fogyasztási szokások is, így a tequilaalapú koktélfajták 
egyre népszerűbbé váltak; ezek közül a legismertebbek: a Margarita (só/
citrom/likőr), Silver (lime/porcukor), Sunrise (narancs/lime/gránátalma-
szörp) és Reposado (ananász/chili) változatai. A tequila megnevezés ere-
detvédelmét több nemzetközi egyezményben is rögzítették, ennek értel-
mében például az USA-ban és az Európai Unióban csakis (35-55%-os al-
koholtartalmú) mexikói párlat forgalmazható tequila néven.

Erdélyi Napló,
36. szám
Első alkalommal szervezték meg 
szeptember 8–10. közt Budapesten 
a Transylvanicum Fesztivált a festői 
környezetet biztosító Neh ru part-
nak nevezett Duna-parton. A  Tiltott 
Csíki Sör és a magyar főváros pol-
gármesteri hivatala által támoga-
tott háromnapos rendezvény a ha-
gyomány, a turizmus és a gasztro-
nómia jegyében várta az érdeklődő-
ket. A nagy népszerűségnek örven-
dő fesztivál nemcsak az erdélyiek 
és magyarországiak, hanem a kül-
földi turisták körében is nagy sikert 
aratott. A hetilap kétoldalas, színes 
riportjának a címe: Tran sylvanicum: 
Budapesten Erdély. A magyar ko-
sárlabda-válogatott nemcsak, hogy 
48 év után mérkőzést nyert az Eu-
rópa-bajnokságon, hanem Hanga 
Ádám kiváló játékának is köszönhe-
tően a csehek és románok legyőzé-
sével továbbjutott a kolozsvári cso-
portból. Az idén nyáron a Barcelo-
nához igazoló magyar sztárjátékos-
sal készített interjút az Erdélyi Nap-
ló munkatársa Kolozsváron. Az is-
kolakezdés sem gyereknek, sem 
szülőnek, sem a pedagógusnak 
nem könnyű történet. Háromhó-
napnyi kihagyás után iskolakezdés-
kor kis- és nagydiáknak egyaránt ne-
héz visszaszokni a korán keléshez, 
a szigorúbb időbeosztáshoz, a fel-
adatokhoz és határidőkhöz. A heti-
lap szakemberek megszólaltatásá-
val próbál fogódzót adni ahhoz, mi-
ként teheti a felnőtt minél gördü-
lékenyebbé az iskolakezdést. A lap 
Kultúrtér rovata a Bánsági Vándor-
színházat mutatja be. A régi idők 
hagyományaira alapozó, hivatásos 
és amatőr színészekből álló társu-
lat törekvése, hogy segítsen életben 
tartani a Bánságban élő maroknyi 
szórványmagyarság kultúráját.

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.

Kovács beszélget a szomszédjával:
– Milyen jó kis motorbiciklid van!
– Igen, remek járgány, de amióta meg-
született a gyerekünk, már nem vala-
mi praktikus.
– Mi lenne, ha egy hétre kibérelném?
– Kibérelni? Hát legyen. Mit szólsz 
havi ötszázhoz?
– Oké. Akkor megegyeztünk!
– Rendben. Csak figyelj arra, hogy éj-
szakánként is meg kell etetni és tisz-
tába tenni.

Derült égboltra, többórás napsütés-
re készülhetünk, eső nem fordul elő. 
Napközben mérsékelt marad a lég-
mozgás. A reggeli órákban 15, 21 fok 
várható. A hőmérséklet csúcsértéke 
23, 27 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.

Laborfalvi Róza (1817–1886) a rea-
lista magyar színjátszás úttörője, aki 
kiemelkedő drámai színésznőként 
beírta magát a magyar színház tör-
ténetébe. Benke Judit néven szüle-
tett; apja Benke József székely szár-
mazású nemesember volt. 1833-ban 
lépett először színpadra a budai Vár-
színházban. 1837-ben átszerződött a 
Nemzeti Színházba, ahol tragikaként 
játszott. 1848. március 15-én a Bánk 
bán című előadáson találkozott a 
nála nyolc évvel fiatalabb Jókai Mór-
ral; még ebben az évben feleségül 
ment hozzá. A házasság nagy bot-
rányt kavart, főleg, mert a feleség-
nek volt egy házasságon kívül szüle-
tett lánya. Visszavonulásáig Labor-
falvi szinte egyeduralkodónak szá-
mított a kor színjátszásában.

A drámaírás iránt érdeklődők szeptember 11–16. közt iratkozhatnak őszi felvé-
telire a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. A kétéves magiszteri képzésre 
2 tandíjmentes és 7 tandíjas helyet hirdet az intézmény. A  kétszakaszos, írásbe-
li és szóbeli felvételi vizsgára az érdeklődők bármilyen alapfokú diplomával je-
lentkezhetnek, egy drámatervezetet és a jelentkező által írt drámai szövegeket 
tartalmazó dossziéval. Bővebb információk a www.szini.ro weboldalon kaphatók.

Kislexikon

LapszemleKarikatúra KÖNCZEY ELEMÉR: SZÖVEG NÉLKÜL

Sudoku

Vicc

Ki kicsoda?

Felhívás

Időjárás

Csíkszereda
16° / 24°

Kolozsvár
19° / 24°

Marosvásárhely
16° / 25°

Nagyvárad
20° / 25°

Sepsiszentgyörgy
15° / 23°

Szatmárnémeti
19° / 24°

Temesvár
21° / 27°
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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
14/4 

NYERŐSZELVÉNY 
Név: Tel.:

Cím:

– Doktor úr, a férjem repülő csé-

szealjnak képzeli magát. Mit te-

gyek?

– Küldje el hozzám!

– ...?

(Poén a rejtvényben.)

Súlyos betegség




