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Lehetőségei kissé távol állnak a vágya-
itól, ezért tartsa a realitások talaján az 
elképzeléseit! Legyen körültekintő, és 
fogadja el a felkínált segítségeket!

Ikrek 

Kissé meginog az önbizalma, ennek 
következtében nehezen látja át a meg-
oldásokat, és számos hibát követ el. 
Lehetőleg kerülje a társaságot!

Mérleg 

Maradjon céltudatos, és használja ki 
a szakmai adottságait! Ámde a ter-
vei csak akkor lesznek eredményesek, 
hogyha kitart a véleménye mellett.

Rák 

Hiányzik Önből a lendület. Ezt vegye fi-
gyelembe, amikor új megbízásokat 
ajánlanak fel. Vállaljon kevesebbet, vi-
szont azokat végezze odafigyeléssel!

Bak 

Főként személyes viszonyok kerülnek 
előtérbe. Fontos tárgyalásokra, meg-
beszélésekre számíthat, amelyek so-
rán akár új kapcsolatokat is kialakíthat.

Bika ápr. 21.–máj. 20. 

Igyekezzék tökéletesíteni a munka-
módszereit, és amennyiben szükségét 
érzi, bátran újítson! Ezáltal ugrásszerű 
lépéseket tehet a karrierjében.

Skorpió 

Optimizmusa nem elég a sikerhez, ez 
alkalommal szerencsére is szüksége 
lesz ahhoz, hogy elérje céljait. Használ-
jon ki minden előnyös lehetőséget!

Oroszlán 

Kezelje lazán a tevékenységeit! Uralko-
dó bolygójától ma sok energiát kap, így 
képes lesz a saját javára fordítani a fo-
lyamatban lévő eseményeket.

Vízöntő 

Hivatásában kiválóan alakulnak a ter-
vei, emellett több segítőre is talál, akik 
olyan építő jellegű ötletekkel állnak elő, 
melyeket érdemes megfontolnia.

Nyilas 

Helyezze új keretek közé az életét, tisz-
tázza az elmúlt időszak félreértéseit! 
Az uralkodó bolygója ezúttal segíti Önt 
abban, hogy megértésre találjon.

Szűz 

Használja következetesen a kreatív ké-
pességeit. Ne pazarolja el az idejét ar-
ra, hogy elakadjon a részletekben! 
Mindig az adott problémákra figyeljen!

Halak 

Nehezen tud figyelni a teendőire, ezért 
mellőzze a bonyolult feladatokat! Csu-
pán rutinmunkákat végezzen, és vá-
lassza az egyszerű megoldásokat!

Kos márc. 21.–ápr. 20. 

HoroszkópKalendárium
November 14., kedd
Az évből 318 nap telt el, hátravan 
még 47.

Névnap: Aliz
Egyéb névnapok: Albert, Erzsébet, 
Huba, Klementina, Szidónia, Vanda
Az Aliz a germán–francia eredetű 
Alice női névből származik. Korábban 
magyarul is Alice formában írták, sőt 
így is ejtették. Jelentése: nemes, har-
cos, bölcs. Rokon neve: Ali za. Az 1865-
ben megjelent Alice Csodaországban 
című könyv Lewis Car roll angol író 
nonszensz meseregénye, amelyben 
különös, nem valóságos szereplők 
bukkannak fel egymásután. A szer-
ző az angol szokások, illetve híressé-
gek kifigurázására építette alkotását. 
A regény hatalmas sikert aratott, így 
1872-ben megírta a folytatását Alice 
Tükörországban címmel.

Katolikus naptár: Aliz, Huba, 
Klementina, Vanda
Református naptár: Aliz
Unitárius naptár: Albert, Aliz
Evangélikus naptár: Aliz
Zsidó naptár: Hesván hónap 
25. napja

Az inzulin felfedezése

Oskar Minkowski és Josef von Mering német fizikusok 1889-ben olyan kí-
sérletet végeztek, amelynek során a hasnyálmirigy kiirtása után kutyák-
ban cukorbetegség alakult ki. John McLeod kanadai orvos 1913. november 
14-én könyvet mutatott be, melyben összefoglalta az addig megismert 
összes tudnivalót a cukorbetegségről. Nicolae Paulescu bukaresti fizioló-
giaprofesszor volt az első, akinek 1916-ban sikerült izolálni inzulint, amit ő 
akkor pancreinnek nevezett. 1921-ben Frederick Banting és Charles Best, 
két torontói orvos megismételte a Mering–Minkowski-kísérletet: eltávolí-
totta a kutya hasnyálmirigyét. A műtéttel inzulinhiányt idéztek elő, ez pe-
dig megemelte a vércukorszintet. A hasnyálmirigyből előállított kivonattal 
beinjekciózták az állatot, majd azt észlelték, hogy a vércukorszint hirtelen 
lecsökkent. Ez jelezte, hogy a hasnyálmirigyben van egy vegyület (inzu-
lin), ami a véráramba jutva képes csökkenteni a vércukorszintet. A szert 
1922-ben alkalmazták először embereken. McLeod írásának emlékére no-
vember 14-ét a cukorbetegség világnapjának jelölték.

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 szőke nő mondja a barátnőjének:
– Rájöttem, hogy a számítógépes 
könyvek sosem fogják átvenni a 
nyomtatott könyvek szerepét.
– Ezt meg mire alapozod?
– Nos például a tegnap hiába álltam 
rá a Révai Lexikon DVD-lemezre, se-
hogy sem értem el a kávésdobozt a 
felső polcon.

Az okt. 30–nov. 3. között megje-
lent keresztrejtvények megfejté-
sei: okt. 30., hétfő: Az áramot ezek 
a majmok; okt. 31., kedd: Ja, persze, 
tudom, sapka; nov. 1., szerda: Igen, 
de az se volt igazi; nov. 2., csütörtök: 
Azt is megette; nov. 3., péntek: Az 
asszony mesélte.

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esz-
szépályázatot hirdet külhoni magyar 
egyetemi hallgatóknak (jogász, társa-
dalomtudományi, politológus szak), 
fiatal jogászoknak, illetve kisebbség-
védelemmel foglalkozó külhoni fiata-
loknak. A pályázat célja, hogy a kül-
honban tanuló egyetemista, valamint 
pályakezdő fiatalok újabb ismereteket 
szerezzenek a kisebbségvédelem te-
rén, és bővítsék ezen területen meg-
szerzett tudásukat. Pályázni a követ-
kező kisebbségvédelmet érintő írás-
sal lehet: 1. infrastruktúra-fejlesztés 
mint a nemzeti kisebbségekkel szem-
beni diszkrimináció sajátos eszköze; 
2. kisebbségi jogérvényesítés a nem-
zetközi és uniós fórumok előtt a gya-
korlatban; 3. kisebbségi jogok érvé-
nyesülése az egészségügyben, külö-
nös tekintettel az anyanyelvhaszná-
latra; 4. visszaállamosítások Erdély-
ben: egy soha véget nem érő törté-
net?; 5. a 2012-es ukrán nyelvtörvény 
és az új nyelvtörvény tervezeteinek 
összehasonlító elemzése; 6.  rész-
arányos foglalkoztatás és anyanyelv-
használati jogok a közigazgatásban.
Formai követelmények: min. 5, max. 
25 gépelt oldal; Microsoft Word- vagy 
PDF-for má tum; Times New Ro man 
betűtípus; 12-es betűméret; 2,5-ös 
margók; 1,15-ös sortávolság. A leg-
jobb munkákat díjazzák (1. hely: 110 
ezer forint; 2. hely: 90 ezer forint; 3. 
hely: 70 ezer forint). Benyújtási határ-
idő: november 15. További informáci-
ók a www.kji.hu/a-kisebbsegi-jogvedo-
intezet-esszepalyazatot-hirdet webol-
dalon kaphatók.

A kevés napsütést követően sokfelé 
megnövekszik a felhőzet, helyenként 
csapadék is előfordul. Napközben 
szélcsend lesz. A reggeli órákban 3, 8 
fok várható. A hőmérséklet csúcsér-
téke 8, 13 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.

Szent Erzsébet (1207–1231) II. And-
rás magyar király és Merániai Gertrúd 
lánya volt, akit (a  kor szokásának meg-
felelően) 4 évesen eljegyeztek Her-
mann türingiai őrgróf fiával. Ezután 
Ei se nachba, majd Wartburgba került. 
Az őrgróf, illetve buzgón vallásos fele-
sége mellett jó nevelést kapott. 1213-
ban meghalt az édesanyja, 1216-ban 
pedig betegeskedő jegyese is elhunyt. 
Ekkor a vőlegénye öccse, Lajos kérte 
őt feleségül, és 1221-ben megesküd-
tek. Három gyermekük született. Er-
zsébet korán elkezdte a vezeklő élet-
módot. Szegényeket segített, mene-
dékhelyet alapított árva gyerekeknek, 
és kórházat alapított, ahol maga is se-
gített az ápolásban. 1225-ben Lajos 
vazallusként II. Frigyes oldalán had-
ba indult, így Erzsébet vette át a tarto-
mány kormányzását. Az éhínségek és 
járványok okozta sebeket orvosolta. 
Hitvese 1227-ben a keresztes hadjá-
rat idején életét vesztette. Ezután fér-
je testvérei megfosztották őt a vagyo-
na kezelésének jogától. Erzsébet há-
rom nappal előbb megjósolta a halálá-
nak napját. Sírja mellett számos cso-
dás esemény történt. IX. Gergely pápa 
1235-ben szentté avatta.

A Krónika-nyereményjátékok no-
vember 13-ai sorsolásának nyerte-
sei – könyvnyereményben részesül-
tek: 1. Horváth Dániel – Szászrégen, 
2. Ladányi László – Szatmárnémeti, 
3. Péter János – Felsőboldogfalva.

Kislexikon

FelhívásKarikatúra KÖNCZEY ELEMÉR: AKTUÁLIS

Sudoku
Vicc

Megfejtések

Ki kicsoda?Nyertesek

Időjárás

Csíkszereda
3° / 8°

Kolozsvár
5° / 7°

Marosvásárhely
7° / 10°

Nagyvárad
6° / 7°

Sepsiszentgyörgy
8° / 13°

Szatmárnémeti
4° / 8°

Temesvár
7° / 8°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2017. november 26-áig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
14/2 

NYERŐSZELVÉNY 
Név: Tel.:

Cím:

A rendőr egy bűnözőt kísér át a bíró-
ságra. Hirtelen nagy szél támad, és el-
viszi a rendőr sapkáját. A gyanúsított 
segíteni akar.
– Őrmester úr! Megengedi, hogy a 
sapkája után szaladjak?
– Te kis ravasz! – mondja a rendőr. – 
Te csak ...
(Poén a rejtvényben.)

Erős szél




