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Kalendárium
Február 13., kedd
Az évből 44 nap telt el, hátravan még 
321.
A rádió világnapja

Névnapok: Ella, Linda
Egyéb névnapok: Elli, Evelin, Gergely, 
Gergő, Jordán, Katalin, Kitti, Lejla, Le-
vente, Relinda
Az Ella női név az ella végződésű ma-
gyar nevek önállósult beceneve. Az 
angol nyelvben a germán Alia névből  
származó, önálló személynévként tart-
ják számon, amelynek a jelentése: 
mindenség.
A Linda női név német összetett sze-
mélynevek egyik tagjaként önállósult, 
jelentése: pajzs. A név ismert viselője 
Linda Howard napjaink ismert ameri-
kai írónője, aki évek óta a New York 
Times bestsellerlistájának élén áll. 
A  Szerelmem, Evangeline című regé-
nyét 1999-ben megfilmesítették.

Katolikus naptár: Szent Katalin, 
Linda, Ella
Református naptár: Ella
Unitárius naptár: Ella, Evelin
Evangélikus naptár: Ella, Linda
Zsidó naptár: Svát hónap 28. napja

A kevés napsütés mellett gyakran meg-
növekszik a felhőzet, helyenként csapa-
dék is előfordul. Napközben a mérsé-
kelt északkeleti szél időnként megélén-
kül. A reggeli órákban –2, 3 fok várható. 
A hőmérséklet csúcsértéke 3, 7 fok kö-
zött alakul.

Ossza meg velünk 
véleményét!
Írjanak nekünk, mi pedig lehe tõ-
ségeinkhez mérten közöljük vé-
leményüket. Olvasói levele i ket 
a Redacţia Krónika, str. Oni sifor 
Ghibu nr. 14, 400185, Cluj-Napo-
ca posta címre vagy a kronika@
kronika.ro e-mail-címre küldhe-
tik. A  tévéműsorral, illetve a ke-
resztrejtvényekkel kapcsolatos 
észre vételeiket a szolg@kronika.
ro e-mail-címre várjuk.

Időjárás

Csíkszereda
–2° / 4°

Kolozsvár
1° / 5°

Marosvásárhely
2° / 7°

Nagyvárad
3° / 6°

Sepsiszentgyörgy
0° / 5°

Szatmárnémeti
1° / 5°

Temesvár
2° / 3°

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2018. február 25-éig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

február
13/2 

nyerőszelvény 
Név: Tel.:

Cím:

– Vannak olyan emberek, akik 

sportnak tekintik a horgászást. 

Mások unaloműzőnek. Én az ide-

geim megnyugtatásáért horgá-

szom. És Ön, miért horgászik?

– ... (Poén a rejtvényben.)

A tó partján

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban 
megtalálható legyen 1-től 9-ig minden 
egyes szám, illetve a 9 kis négyzetben 
(blokkban) is szerepeljen az összes 
szám 1-től 9-ig.

Ella Fitzgerald (1917–1996) ameri-
kai jazzénekesnő volt, akit a szakma 
a  jazz műfaj nagyasszonyának tart. 
A Virginia állambeli Newport Newsban 
született, majd az 1920-as évek vé-
gén édesanyjával a New York köze-
lében fekvő Yonkers városba költö-
zött. Ella 1934-ben tűnt fel egy har-
lemi amatőr tehetségkutató verse-
nyen, ahol eredetileg táncosként akart 
indulni, ámde meggyőzték, hogy in-
kább énekesként lépjen fel. Ennek kö-
vetkeztében Chick Webb zenekará-
hoz került, és elindult egyéni karrierje. 
1935-ben elkészült első lemeze, a Love 
and Kisses. 1938-ban jelent meg leg-
nagyobb slágere (A-tisket, A-tasket). 
1941-től különböző zenekarokkal, va-
lamint énekpartnerekkel (például Lou is 
Armstrong, Louis Jordan) lépett fel, 
illetve világkörüli turnékon, fesztivá-
lokon vett részt. Újabb nagy sikerei a 
második világháború után következ-
tek be, aztán az 1940-es években Lou-
is Armstronggal közösen kidolgozták 
a scat nevű éneklési stílust. Népsze-
rűsége a rockzene térhódításáig tar-
tott, bár hírneve nem fakult. 1958 és 
1990 között az énekesnőt tizenhárom 
Grammy-díjjal jutalmazták.
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Krónika-nyereményjátékok 2018. feb-
ruár 12-ei sorsolásának nyertesei – ke-
resztrejtvény – könyvnyereményben ré-
szesültek: 1. Faluvégi József – Makfalva, 
2. Ladányi László – Szatmárnémeti, 3. Si-
mon Judith – Torockó.

Nyertesek

A fogszabályozás története

Fennmaradt bizonyítékok szerint az ókori görögök már próbálkoztak a rendezet-
len fogsorok egyengetésével. A legrégebbről származó fogakra helyezett fémla-
pocskák egy római kori sírból kerültek elő. A szabályozás fejlődése főleg Pierre 
Fauchard francia orvos nevéhez fűződik, aki a 18. században ismertette azt a pat-
kó alakú bandeau-nak (magyarul szalagnak) nevezett eszközét, amit fogsorkitágí-
tásra alkalmazott. A 19. század közepén Frank Delabarre amerikai fogtechnikus el-
készítette a ma is ismert fogakra erősített rácsszerű szerkezetet. A 20. század ele-
jén Edward H. Angle megalkotta a fogazati rendellenességek besorolására szol-
gáló osztályozást, amit mindmáig használnak. Az 1900-as évek elején a fogszabá-
lyozásban aranyat, ezüstöt és acélt, valamint elefántcsontot is felhasználtak a ke-
zelések során az orvosok. A jelenleg használt, fogakra ragasztott zárak (brekettek) 
előfutárai az 1970-es évek közepén jelentek meg. Mára már a számítástechnika 
(3D-s modellezés) is bevetésre kerül a kezelések pontosabbá tétele érdekében.

Kislexikon

Karikatúra Könczey elemér: alaparculat

A szőke kislány a matek házi feladatot 
próbálja megoldani. Odamegy az apjá-
hoz, és megkérdi tőle:
– Apa, mihez kezdjek itt ezekkel a szá-
mokkal?
Az apa ránéz a feladatra, és azt mondja:
– Hogyhogy mit? Hát egyszerűen add 
össze őket!
– Rendben. Akkor kedves hatos és nyol-
cas, mostantól férj és feleség vagytok!

A 2018. január 29. – február 2. között 
megjelent keresztrejtvények meg-
fejtései: január 29., hétfő: Állatokat 
szokott festeni; január 30., kedd: Nem, 
uram, a kapuk; január 31., szerda: Meg-
találtam a kiskutyáját; február 1., csü-
törtök: Hanem testvérek; február 2., 
péntek: Nem, de mégiscsak szép ez a 
becsületesség.

Az Esztrád Színház pályázatot hirdet 
új magyar nyelvű drámák létrehozá-
sára. A  pályázat célja: tehetséges írók-
nak lehetőséget kínálni a bemutatko-
zásra, pályájuk elindítására. A szerve-
zők mai emberi és társadalmi problé-
mákat, gondolatokat bemutató műve-
ket várnak. Egy pályázó több művet is 
beküldhet. Pályázni nyomtatásban, il-
letve interneten még meg nem jelent, 
színpadon még bemutatásra nem ke-
rült művel lehet. Két kategóriában le-
het jelentkezni:  1. kortárs magyar nyel-
vű pódiumszínpadi előadásra alkalmas, 
legtöbb 3-4 szereplős dráma; 2. kortárs 
magyar nyelvű nagyszínpadi előadásra 
alkalmas dráma. A pályázathoz szüksé-
ges dokumentumok: kitöltött pályáza-
ti adatlap egy példányban, ami letölt-
hető a www.esztradszinhaz.hu webol-
dalról; önéletrajz egy példányban; ed-
dig megjelent írások listája, a megje-
lentetés helyének feltüntetésével egy 
példányban (de ennek hiánya nem 
von maga után kizárást); rövid szinop-
szis a  műről három példányban; a tel-
jes művek benyújtása három példány-
ban. A legjobb alkotásokat díjazzák. 
A jelentkezéssel, valamint a pályamű-
vek benyújtásával kapcsolatos további 
részletes információk megtalálhatók a 
http://esztradszinhaz.hu/palyazatok 
honlapon, vagy igényelhető a szinhaz. 
esztrad@gmail.com e-mail címen. A pá-
lyázatra bárki jelentkezhet, alsó élet-
korhatár 14 év, felső korhatár nincs. Be-
nyújtási határidő: 2018. április 19.

Felhívás

Vicc

Megfejtések

Ki kicsoda?

Megpróbáltatásokban lesz része, ezért 
szüksége lesz a rátermettségére. Azon-
ban bárhogyan is cselekszik, ne tegye 
kockára a szavahihetőségét!

Ikrek 

Könnyen végzi el a szellemi munkákat, a 
kommunikációs képessége pedig a csú-
cson van. Most előtérbe helyezheti a ko-
molyabb beszélgetéseket.

Mérleg 

Nézeteltérésekbe bonyolódik. Ne enged-
je, hogy a kialakult helyzet elrontsa a mai 
napját! Maradjon nyugodt, és próbálja 
megtartani a tárgyilagosságát!

Rák 

Amennyiben képes megválni a megrög-
zött módszereitől, közelebb kerülhet a 
céljaihoz. Szép eredményeket érhet el, ha 
nyitott az új megoldásokra.

Bak 

Váratlan fordulatok teszik mozgalmassá 
a napját, és bizonyos ügyeiben komoly lé-
péselőnyre tehet szert. Éljen a sors fel-
kínálta lehetőségekkel!

Bika ápr. 21. – máj. 20. 

Feszült hangulat uralkodik Ön körül, ezért 
ha teheti, halassza el azokat a tevékeny-
ségeket, amelyek odafigyelést vagy a kol-
légái segítségét igénylik!

Skorpió 

Ezúttal ne fogadjon el mindent feltételek 
nélkül, hanem inkább nézzen az informá-
ciók mögé! Magánéletében készüljön fel 
egy váratlan szituációra!

Oroszlán 

Komoly kihívás előtt áll, egy megoldhatat-
lannak látszó problémával találja szembe 
magát. Őrizze meg a nyugalmát, tervezze 
meg okosan a lépéseit!

Vízöntő 

Legyen kitartó, próbálja meg érvényesíte-
ni az elképzeléseit! Cselekedjék követke-
zetesen, és mindvégig alkalmazkodjék az 
adott helyzetekhez!

Nyilas 

A mai napon egyedül kell megküzdenie az 
Ön előtt tornyosuló feladatokkal. Egyetlen 
esélye lépést tartani a dolgokkal, hogyha 
segítséghez folyamodik.

Szűz 

Energiaszintje kissé hullámzó, így ma le-
hetőleg kerülje a konfliktusokat! Töreked-
jék a kompromisszumra, még akkor is, ha 
ez áldozatokat követel!

Halak 

Remek tempóban halad a teendőivel, így 
alkalma lesz az időigényes terveit is napi-
rendre tűzni. Ha a segítségét kérik, legyen 
mindenkivel készséges!

Kos márc. 21. – ápr. 20. 
Horoszkóp

jan. 21. – febr. 19.

dec. 22. – jan. 20.

nov. 23. – dec. 21.

okt. 24. – nov. 22.

szept. 24. – okt. 23.

aug. 24. – szept. 23.

júl. 24. – aug. 23.

jún. 22. – júl. 23.

máj. 21. – jún. 21.

febr. 20. – márc. 20.




