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Próbáljon magabiztosan viselkedni, és 
tartsa szem előtt a célkitűzéseit! Mellőz-
ze azokat a felkéréseket, amelyek túlsá-
gosan sok kockázattal járnak.

Ikrek 

Az elhamarkodott döntései miatt a te-
endői zsákutcába kerülnek. Elemezze a 
közelmúlt fejleményeit, és lehetőleg ne 
kövesse el ugyanazon hibákat!

Mérleg 

Rendkívül feszült légkörben kell ma helyt-
állnia. Ha képes lesz önfegyelmet gyako-
rolni, akár ön lehet az a személy, aki elsi-
mítja a kirobbanó vitákat.

Rák 

Ne töltsön túlságosan sok időt álmodo-
zással, inkább a jelenre, valamint az ak-
tuális tennivalókra koncentráljon! Őrizze 
meg a kiegyensúlyozottságát!

Bak 

Kicsit megingott az önbizalma, így ne-
hezen talál megoldásokat a teendőire. 
Olyan emberekkel vegye körül magát, 
akik pozitív energiát sugároznak!

Bika ápr. 21.–máj. 20. 

Az elképzelései szerint alakulnak a dol-
gok. Ráadásul most olyan energiák is fel-
szabadulnak önben, amelyek még na-
gyobb teljesítményekre sarkallják.

Skorpió 

Maradjon nyitott a környezetében élők-
kel, de válogassa meg, kiket avat be a 
terveibe! Csupán így kerülheti el, hogy 
bárki is visszaéljen a bizalmával.

Oroszlán 

Kiegyensúlyozott és határozottan halad 
a céljai felé. Arra viszont ügyeljen, hogy 
ne utasítsa vissza azokat, akik hasznos 
tanácsokkal fordulnak Önhöz!

Vízöntő 

Bár a bevállalt feladatai első látásra ne-
hezen kivitelezhetők, gyakorlatával meg-
találja a megoldásokat. Lépései során 
maradjon mindig elővigyázatos!

Nyilas 

Hivatásában kissé feszült a hangulat, 
uralkodik, ezért ha teheti, kerülje a vi-
tákat! Bármilyen helyzetbe is sodródik, 
igyekezzék racionálisan érvelni!

Szűz 

Válassza mindig a legegyszerűbb meg-
oldásokat, és maradjon a realitások ta-
laján! Helyezze szilárd alapokra a céljait, 
csak minimálisan kockáztasson!

Halak 

Mozgalmas nap vár ma Önre. Amennyi-
ben beveti a szakmai tapasztalatait és a 
kiváló észjárását, szinte minden szituáci-
óból eredményesen jöhet ki.

Kos márc. 21.–ápr. 20. 

HoroszkópKalendárium
Október 12., csütörtök
Az évből 285 nap telt el, hátravan 
még 80.

Névnap: Miksa
Egyéb névnapok: Edvin, Edvina, Ma-
ximilián, Misa, Pilár, Rezső, Szemere, 
Szerafin, Szerafina, Tirzusz
A Miksa férfinév a Miklós régi magyar 
becéző alakformájából önállósult. Ké-
sőbb a Maximilián magyarítására is 
alkalmazták. Október 12-e Észak- és 
Dél-Amerika legtöbb államában Ame-
rika felfedezésének a napja, ugyanis 
1492-ben ezen a napon érte el Kolum-
busz Kristóf a Bahama-szigeteket.
Róth Miksa (1865–1944) magyar 
üvegfestő volt, a historizmus, illetve 
a  szecesszió egyik fontos képviselője; 
Budapesten az Országház és a Szent 
István-bazilika mellett több nagypol-
gári bérházban is láthatóak nagy ér-
tékű munkái.

Katolikus naptár: Szent Edvin, 
Miksa, Rezső
Református naptár: Miksa
Unitárius naptár: Miksa
Evangélikus naptár: Miksa
Zsidó naptár: Tisri hónap 22. napja

A szélmalom eredete

A szélmalom olyan gép, mely a szél mozgási energiáját mechanikai mun-
kává alakítja át tengelyre szerelt lapátok segítségével. Az első, gyakorlatban 
megvalósított szélmalom Perzsiában, az afgán határ közelében készült 
Estakhri perzsa geográfus feljegyezése szerint, aki a 9. században élt. Ezen 
szélmalmok használata átterjedt Európába is Spanyolországon keresztül. 
Kínában hasonló szerkezetű függőleges tengelyű szélmalmok épültek ön-
tözési célokra a 13. században. Magyar forrásban a szélmalom kifejezés 
legelőször egy 1577-ben írt kolozsvári glosszában merül fel. A 19. századig 
a szélmalmok gyorsan elterjedtek a nagyvilágban. A legtöbb szélmalmot 
az 1870-es években számlálták össze. Ezután a számuk fokozatosan csök-
kent a gőzmalmok versenye miatt, de még a 20. század fordulóján is épí-
tettek effajta szerkezetet. Az ipari forradalomig a szélmalmok, illetve a ví-
zimalmok jelentették az elsődleges energiaforrást az ipar számára. Azon-
ban a gőzgépek és a belsőégésű motorok fokozatosan felváltották ezeket. 
Több helyen viszont mindmáig működésben maradtak egyes példányaik.

Erdélyi Napló,
41. szám
Románia az utolsó előtti helyen 
áll az Európai Kerékpárosok Szö-
vetsége által készített kerékpáros 
infografikán, amelyben az uniós 
országok biciklizési szokásait ha-
sonlították össze. Dánia, Hollandia 
és Svédország áll a lista elején, hi-
szen ezek az országok nagy jelen-
tőséget tulajdonítanak a biciklikul-
túrának. Összeállításában az Erdé-
lyi Napló annak járt utána, hogy ha 
egyáltalán megépülnek, miért csak 
egy-egy rövid szakaszra korláto-
zódnak a hazai kerékpárutak. Ahol 
a 17. Filmtettfeszt keretében erdélyi 
városokban a Kincsem című filmet 
vetítették, akkora volt az érdeklő-
dés, hogy csak kevesen fértek be a 
mozitermekbe. Herendi Gábor leg-
újabb alkotása az elmúlt tíz év leg-
nézettebb magyar filmjévé nőtte 
ki magát március óta. A hetilap ol-
dalas összeállításban ír a magyar 
csodaló történetét feldolgozó Kin-
csem elkészítéséről, illetve a film-
ről. A lap kétoldalas portréinterjú-
ban mutatja be Reményi Mihályt, 
a világhírűvé vált kanadai magyar 
zeneboltost, aki apjának hangszer-
készítő cégét menekítette ki annak 
idején Budapestről a tengeren túl-
ra. Instrumentumai az elmúlt évti-
zedekben világhírű művészek ke-
zében öregbítették nevét a nagyvi-
lágban. Civil összefogás nélkül bár-
ki elbukhat címmel olvasható be-
szélgetés Krakkó Rudolffal, a Szat-
mári Hír Egyesület elnökével. A tu-
catnyi 56-os és más magyar törté-
nelmi rendezvényeket, megemlé-
kezéseket tető alá hozó civil szer-
vezet elnöke a román hatóságokkal 
folytatott küzdelmeiről és a gyen-
ge lábakon álló erdélyi magyar ci-
vil kezdeményezésről nyilatkozik a 
hetilapnak. A kínálatot a heti tévé-
műsor-melléklet egészíti ki.

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.

Pistikéékhez először jön vendégség-
be az apja új munkatársa. Egy idő 
után a vendég kedvesen azt mondja 
a gyereknek:
– Hogy te milyen csendes kisfiú vagy! 
Egész este egy szavadat sem lehet 
hallani.
– Igen, mert apukám adott egy szá-
zast, hogy ne tegyek megjegyzést 
a  bácsi ronda öltözetére.

Többnyire változóan felhős égbolt-
ra készülhetünk, csapadék azonban 
csak elszigetelten fordul elő. Napköz-
ben mérsékelt marad a légmozgás. 
A reggeli órákban 9, 14 fok várható. 
A  hőmérséklet csúcsértéke 14, 21 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.

Miksa József (1808–1888) bajor her-
ceg, Erzsébet császárné apja Bam-
bergben született Piusz Ágost ba-
jor herceg fiaként. Fiatalkorát szülő-
városában és Münchenben töltötte. 
1827-ben a bajor birodalmi tanácso-
sok kamarájának tagjai közé válasz-
tották. 1830-ban a harmadik könnyű 
lovasezred tulajdonosa lett, 1857-től 
már tábornoki címet viselt. Gyak-
ran utazott, 1838-ban élménybeszá-
molót publikáltatott a Palesztinában, 
Egyiptomban, Athénban és Konstan-
tinápolyban tett utazásairól. Ezután 
Phantasus álnéven több drámai köl-
teményt és elbeszélést is írt. Később a 
bajor népzene legjelentősebb 19. szá-
zadi támogatójaként tartották nyil-
ván. Hatására a citerát egyre inkább a 
bajor népzenével kezdték azonosítani.

A Magyar Innovációs Szövetség 27. alkalommal hirdeti meg az Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt középiskolások számára. 
A versenyen 1997. október 1. és 2004. augusztus 31. között született ma-
gyar nyelven tanuló diákok vehetnek részt. Pályázni lehet műszaki, informa-
tikai, természettudományi, környezetvédelmi és matematikai területről no-
vember 27-ig. További információk a www.innovacio.hu weboldalon kaphatók.
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Sudoku

Vicc

Ki kicsoda?

Felhívás

Időjárás

Csíkszereda
9° / 14°

Kolozsvár
11° / 18°

Marosvásárhely
13° / 19°

Nagyvárad
14° / 19°

Sepsiszentgyörgy
11° / 17°

Szatmárnémeti
14° / 18°

Temesvár
14° / 21°
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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. október 22-éig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

október
12/4 

NYERŐSZELVÉNY 
Név: Tel.:

Cím:

A hadseregben így szól a száza-
dos az egyik bakához:
– Ha nem inna annyit, már régen 
altiszt lehetne.
– Lehet – feleli a baka –, de ha 
egyszer bepiáltam, akkor ...
(Poén a rejtvényben.)

Már régen




