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Gyakorlati teendők várnak ma Önre. 
Terjessze ki a figyelmét a részletekre, 
ossza be az idejét, nehogy egymást ke-
resztező programokat szervezzen!

Ikrek 

Ezúttal számos nehézséggel kell meg-
küzdenie, és arra kényszerül, hogy új-
szerű módszerekhez folyamodjék. 
Használja fel a szakmai tapasztalatait!

Mérleg 

Őrizze meg a nyugalmát, és álljon ki a 
döntései mellett! Avassa be a terveibe 
a megbízhatóbb társait, de ne enged-
je, hogy letérítsék az útjáról!

Rák 

Kicsúszik az irányítás a kezéből, az ak-
tuális ügyletei pedig holtvágányra sod-
ródnak. Legyen alkalmazkodó, és ke-
ressen alternatív megoldásokat!

Bak 

Hivatásában váratlan fordulatok követ-
keznek be, ezért lehetőleg ne vegyen 
részt új kezdeményezésekben! Próbál-
ja elkerülni a kockázatos szituációkat!

Bika ápr. 21.–máj. 20. 

Bárhogy is alakul a napja, vigye végig 
mindazt, amibe belekezdett, az adott 
szavát pedig tartsa be akkor is, ha me-
net közben elveszíti a lelkesedését!

Skorpió 

Tekintsen előre, és ne pazarolja az ide-
jét arra, hogy bűnbakokat keressen a 
korábban megélt kudarcaiért! Kon-
centráljon a feladatai véglegesítésére!

Oroszlán 

Munkahelyén olyan előnyös körülmé-
nyek adódnak, amelyek hatalmas elő-
relépést jelentenek Önnek szakmai té-
ren. Éljen ezen lehetőségekkel!

Vízöntő 

A magánéleti gondjai állandó bizonyta-
lanságot eredményeznek Önnek, és ki-
hatnak a tevékenységeire is. Mielőbb 
járjon a végére a problémáknak!

Nyilas 

Maradjon megfontolt, ne engedje, hogy 
bárki is keresztülhúzza a számításait! 
Igyekezzék elűzni a negatív energiákat, 
és alkalmazkodjék a helyzetekhez!

Szűz 

Óvakodjék a vitáktól, tartsa távol ma-
gát mások magánügyeitől! Inkább ke-
ressen kihívást jelentő tennivalókat, és 
vigyen újítást a munkálataiba!

Halak 

Eseménydús napnak néz elébe. Szá-
mos fontos megbeszélésre készülhet, 
a megoldásra váró feladataiban pedig 
gyökeres változásokra számíthat.

Kos márc. 21.–ápr. 20. 

HoroszkópKalendárium
Október 13., péntek
Az évből 286 nap telt el, hátravan 
még 79.

Névnapok: Ede, Kálmán
Egyéb névnapok: Edgár, Eduárd, Ed-
várd, Fatima, Fatime, Jagelló, Jakab, 
Jákob, Reginald, Romulusz, Teofil
Az Ede férfinév az Edvárd, Eduárd ne-
vek rövidüléséből ered, jelentése: bir-
tokát megőrző. A Kálmán török ere-
detű férfinév, jelentése: maradék.
Katolikus naptár: Szent Ede, Szent 
Edvárd, Szent Kálmán
Református naptár: Kálmán
Unitárius naptár: Edvárd, Kálmán
Evangélikus naptár: Ede, Kálmán
Zsidó naptár: Tisri hónap 23. napja

Október 14., szombat: Heléna, Ilona
Az Ilona női név a görög származású 
Heléna magyar alakformája, jelenté-
se: fényes, sugárzó.

Október 15., vasárnap: Teréz
A Teréz görög eredetű női név, jelen-
tése bizonytalan, egyes állítások sze-
rint: hőség, forróság, szüret, azonban 
lehet vadásznő, esetleg Therasia szi-
getéről (Görögország) származó nő.

A filmzene története

A 19. század végén készült némafilmvetítéseket szinte kivétel nélkül élő 
zene, elsősorban zongoraszó kísérte. Az 1910-es évek közepétől a nagyvá-
rosi filmszínházak már inkább orgonistákat vagy akár egész zenekart fog-
lalkoztattak. A műfaj történetében fontos szerepet töltött be Joseph Carl 
Breil komponált zenéje, mely az Egy nemzet születése (1915) című hábo-
rús drámához készült. A hangosfilm megjelenésekor a hangot, illetve a ze-
nét fonográffal rögzítették, majd a képsorokhoz szinkronizálva játszot-
ták le. Ezután számos zeneszerző szakosodott filmzeneszerzésre, ezek kö-
zül a legismertebbek: George Gershwin, Richard Rodgers, Henry Mancini, 
Maurice Jarre, Tony Richardson és Nino Rota. A legtöbb filmzenei Oscar-dí-
jat az amerikai Alfred Newman kapta (kilencet), akit egyébként 1930–1970 
között 49-szer jelöltek. A magyar zeneszerzők közül Rózsa Miklós három-
szor nyert Oscar-szobrot. Szintén fontos elismerésnek számít az 1958-ban 
alapított filmzenei Grammy-díj, ami az Oscar-díjjal ellentétben mindig a di-
vatos irányvonalakat követi, és inkább a magát a filmzenealbumot értékeli.

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 Magyar Unitárius Egyház képvise-
lő tanácsa a 2018-as emlékév alkal-
mából nyílt pályázatot hirdet szépiro-
dalmi alkotások létrehozására. Téma-
kör: az unitárius egyház múltja és je-
lene, unitárius személyiségek, kiemel-
kedő események vagy bármely más 
olyan téma, amely tükrözi az unitá-
rius hitelveket, eszmeiséget, értéke-
ket. Megfelelő esztétikai értéket kép-
viselő, nyomtatásban és elektroniku-
san közzé nem tett, eredeti alkotá-
sokat várnak. Egy benevező legtöbb 
3 verssel, 2 prózai és 1 drámai művel 
pályázhat. Három kategóriában lehet 
pályázni: vers, próza, dráma. A legjobb 
alkotásokat díjazzák (1. díj: 700 euró, 
2. díj: 500 euró, 3. díj: 300 euró). A pá-
lyamunkához zárt borítékban csatolni 
kell a szerző nevét, lakcímét, e-mail-
címét, telefonelérhetőségét és nyilat-
kozatát arról, hogy a pályamű nyom-
tatásban és elektronikusan még nem 
jelent meg. Ezen borítékon szükséges
feltüntetni a pályázó jeligéjét. A bo-
rítékra kérik ráírni: Unitárius irodal-
mi pályázat 2018. A pályázatokat egy 
nyomtatott példányban, minden ol-
dalán jeligével ellátva és digitális for-
mában (Microsoft Word-dokumen-
tumként), CD-n kell benyújtani az 
alábbi címre: Epis copia Unitariană,
400105 Cluj-Napoca, CP. 24. Bekül-
dési határidő: 2018. január 31. To-
vábbi információk a 0757-025638-as 
telefonszámon kaphatók.

A Magyar Innovációs Szövetség 27. 
alkalommal hirdeti meg az Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Tehetség-
kutató Versenyt középiskolások szá-
mára. A versenyen 1997. október 1. és 
2004. augusztus 31. között született 
magyar nyelven tanuló diákok vehet-
nek részt. Pályázni lehet műszaki, in-
formatikai, természettudományi, kör-
nyezetvédelmi és matematikai terü-
letről november 27-éig. További infor-
mációk a www.innovacio.hu honlapon.

A Székelyföld folyóirat pályázatot hir-
det 9–12. osztályos diákok számára: 
Szerelem, szerelem... címmel. Ezen 
témájú verseket (legtöbb 2-3 verset, 
de 60 sornál nem többet) és prózai 
szövegeket (legtöbb 10 ezer karak-
tert) várnak a pályázóktól a Székely-
föld folyóirat postacímére (530170 
Csíkszereda, T. Vladimirescu u. 5. sz.) 
vagy a szekelyfold@hargitamegye.ro 
e-mail-címre. A borítékra fel kell tün-
tetni: Pályázat: Szerelem, szerelem... 
A pályázat díjai: 1. díj: 1000 lej; 2. díj: 
750 lej; 3. díj: 500 lej. Beküldési ha-
táridő: 2017. október 30.

A többórás napsütést helyenként fel-
hők zavarják, elszórtan csapadék is 
előfordul. Napközben a nyugati szél 
néhol megélénkül. A reggeli órákban 
10, 14 fok várható. A hőmérséklet 
csúcsértéke 15, 20 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.

Zrínyi Ilona grófnő (1643–1703) a 
magyar történelem egyik hősnője volt, 
II.  Rákóczi Ferenc édesanyja, aki Zrí nyi
Péter bán és Frangepán Katalin lánya-
ként született a horvátországi Ozalj-
várban. 1666-ban férjhez ment I. Rá-
kóczi Ferenchez. Házasságukból há-
rom gyermekük született (György, Ju-
lianna, Ferenc). Nem sokkal a harma-
dik gyermek születése után, 1676-ban 
meghalt I. Rákóczi Ferenc. Az özve-
gyen maradt Zrínyi Ilonának sikerült 
elérnie a császári udvarnál, hogy ő 
maradhasson utódai gyámja, ami azt 
jelentette, hogy a kezelésébe került a 
hatalmas Rákóczi-vagyon, illetve a vá-
rak parancsnoksága. 1682-ben felesé-
gül ment a nála 14 évvel fiatalabb Thö-
köly Imréhez, aki oldalán cselekvő ré-
szese volt a Habs burgok elleni kuruc 
felkelésnek. 1699-ben a karlócai béke 
értelmében Thökölyt és kurucait az 
Oszmán Birodalom határtól távol eső, 
belső területén telepítették le. Zrínyi 
Ilona elkísérte férjét a száműzetésbe. 
Ni ko mé di á ban (a mai Izmitben) hunyt 
el 1703-ban. Koponyáját fia maradvá-
nyaival együtt 1906-ban Kassán, a 
Szent Erzsébet-székesegyházban he-
lyezték végső nyugalomra.

– Kérem, ordítson néhányszor keser-
ves hangon! – mondja a fogorvos a 
páciensnek a vizsgálat után.
– De hát miért? Hiszen nem fájt!
– Igen, de még tele van a váróterem, 
és meccset szeretnék nézni 19 órától.

Filmlexikon

FelhívásKarikatúra KÖNCZEY ELEMÉR: NAGYHAL

Sudoku

Ki kicsoda?Vicc

Időjárás

Csíkszereda
10° / 15°

Kolozsvár
12° / 16°

Marosvásárhely
13° / 17°

Nagyvárad
12° / 18°

Sepsiszentgyörgy
12° / 15°

Szatmárnémeti
12° / 15°

Temesvár
14° / 20°
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dec. 22.–jan. 20.
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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. október 22-éig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

október
13/5 

NYERŐSZELVÉNY 
Név: Tel.:

Cím:

– Na sikerült tejet fejned, Kati-
ka? – kérdi a városi vendég kis-
lányt Tóth úr.
– Igen, Jani bácsi. Olyan érdekes 
volt, hogy szeretném, ha meg-
itatná a tehénnel a fél veder te-
jet, mert ...
(Poén a rejtvényben.)

Érdekes volt




