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Kalendárium
Március 13., kedd
Az évből 72 nap telt el, hátravan még 
293.

Névnapok: Ajtony, Krisztián
Egyéb névnapok: Arabella, Egyed, Ida, 
Leander, Patrícia, Rodrigó, Salamon, 
Salvador, Zoltán
Az Ajtony török eredetű férfinév, jelen
tése: arany. A név legelső ismert viselő
je nemzetségfő volt István király korá
ban, aki a görögkeleti vallást fogadta be, 
majd fellázadt a királya ellen, de legyőz
ték, majd kivégezték.
A Krisztián latin győkerű férfinév, je
lentése: Krisztushoz tartozó. Christian 
Morgenstern (1871–1914) német köl
tő, író és műfordító volt, akinek a költé
szete magányt, szenvedést és miszti
cizmust fogalmazott meg. Abszurd gro
teszkjei tették őt világhírűvé. Verseit a 
nyelvi fantázia, humor és a kispolgári 
lét kritikája jellemzi.

Katolikus naptár: Egyed, Krisztián, 
Szent Patrícia
Református naptár: Krisztián
Unitárius naptár: Krisztina
Evangélikus naptár: Krisztián, Ajtony
Zsidó naptár: Ádár hónap 27. napja

Túlnyomóan felhős égbolt várható, sok
felé számíthatunk csapadékra. Napköz
ben a mérsékelt északnyugati szél he
lyenként megélénkül, néhol kisebb szél
lökések is előfordulnak. A reggeli órák
ban 6, 9 fok lesz. A hőmérséklet csúcs
értéke 7, 14 fok között 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, ClujNapo
ca posta címre vagy a kronika@
kronika.ro emailcímre küldhe
tik. A  tévéműsorral, illetve a ke
resztrejtvényekkel kapcsolatos 
észre vételeiket a szolg@kronika.
ro emailcímre várjuk.

Időjárás

Csíkszereda
6° / 7°

Kolozsvár
8° / 11°

Marosvásárhely
8° / 10°

Nagyvárad
9° / 14°

Sepsiszentgyörgy
7° / 8°

Szatmárnémeti
8° / 14°

Temesvár
9° / 14°

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

március
13/2 

nyerőszelvény 
Név: Tel.:

Cím:

Nizzában egy tanítónő a vándor

madarakról szeretne beszélni:

– Gyerekek, melyek azok a szíve

sen látott vendégek, akik ősszel, 

amikor hazájukban hideg lesz, 

hozzánk, délre jönnek?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Állattanórán

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

Christian Dior (1905–1957) nemzet
közileg ismert francia divattervező volt, 
aki Granvilleben született mosószerek
kel foglalkozó nagyiparos családjában. 
Az első világháború után Párizsba köl
tözött, és beiratkozott a politikai tudo
mányok iskolájába. Tanulmányait azon
ban 1926ban diploma nélkül megszakí
totta, és képgalériát nyitott, ahol Pablo 
Picasso, Salvador Dali és Henri Matisse 
képeit állította ki. Az 1930as évek végé
re felszámolta a galériáját, majd elkez
dett sapkavázlatokat készíteni, aztán 
a Figaro Illustré illusztrátora lett. Váz
latai ezután Nina Ricci, Balenciaga és 
Claude SaintCyr divatházaihoz kerül
tek. 1938ban a svájci Robert Piguet 
divatházhoz szerződött, ahol mint ter
vező, elkészítette első sikereit. A máso
dik világháború után Marcel Boussac 
pénzügyi segítségével az önállóság út
jára lépett. Dior különösen a New Look 
stílussal vált népszerűvé 1947ben. Ezt 
az 50es években a Ligne H. követte. 
Első kollekciójával egyidejűleg parfüm
céget is alapított, első termékét Miss 
Dior nak keresztelte. A 20. század kö
zepén a sztárok szabászává vált. Az 
1960as évekre a vállalata már több 
mint tizenöt országban jelen volt.

Sudoku

1

5

2

6

9

8

9

7

6

3

7

4

9

9

3

1

8

2

9

9

4

8

5

3

2

4

1

5

2

7

A Krónika-nyereményjátékok 2018. 
március 12-ei sorsolásának nyerte-
sei – könyvnyereményben részesül
tek: 1. Gagyi Ildikó – Székelykeresztúr, 
2.  Pop Vasile Andrei – Szatmárnémeti, 
3. Szatmári Gizella – Csíkszereda.

Nyertesek

Az adózás története

Az adózási rendszer az ókori KözelKeleten fejlődött ki. Fennmaradt feljegyzések 
azt bizonyítják, hogy az i. e. 30. században Egyiptomban már létezett aratási adó, 
a  Níluson pedig vámot vetettek ki. Szintén ekkoriban a mezopotámiai templom
gazdaságokban adózni kellett az állattartás, valamint a halászat után. A Perzsa Bi
rodalom a pénzügyi szükségleteit a legyőzött és meghódított népekre kivetett 
adókból fedezte. Az ókori Görögországban általános adófizetés nem létezett. Athén 
állami bevételeit közvetett adók (pl. vámok), illetve az athéni polgárok munka és 
szolgáltatási ügyletei és a nem Athéni lakosokat terhelő adók biztosították. A Ró
mai Birodalom adózó állampolgárait már adóslistán tartották számon. A királyság 
adózási rendszere a göröghöz hasonló volt; vagyonadót csak rendkívüli helyzetek
ben (főként háború idején) vetettek ki. A korai középkorban számos illetéket ter
mészetben róttak le, később viszont mindent pénzjáradék formájában kellett fizet
ni. Mára az adózási rendszerek világszerte szinte hasonló elven működnek.

Kislexikon

Karikatúra best of Könczey elemér: életrevaló

A rendőrakadémián az újoncra szigorú
an rászól a felettese:
– Maga semmihez sem ért, úgyhogy 
azonnal menjen a konyhára krump
lit pucolni!
– Nem mehetek, százados úr, mert ví
rushordozó vagyok.
– Az engem nem érdekel, azt majd más 
széthordja maga helyett.

A 2018. február 26. – március 2. kö-
zött megjelent keresztrejtvények 
megfejtései: február 26., hétfő: Hoz
zuk, visszük az információt?; február 
27., kedd: Keresek annyit, hogy mind 
a ketten együnk; február 28., szerda: 
A zsoké eltette az egészet, és megkö
szönte; március 1., csütörtök: Mikor 
fognak azok ideérni? március 2., pén
tek: Benézek a kulcslyukon.

Az Esztrád Színház pályázatot hirdet új 
magyar nyelvű drámák létrehozására. 
A pályázat célja: tehetséges íróknak le
hetőséget kínálni a bemutatkozásra, pá
lyájuk elindítására. A szervezők kifeje
zetten mai emberi és társadalmi prob
lémákat, gondolatokat bemutató mű
veket várnak. Egy pályázó több pálya
művet is beküldhet. Pályázni nyomta
tásban és interneten még meg nem je
lent, színpadon még bemutatásra nem 
került művel lehet. Két kategóriában le
het jelentkezni: 1. kortárs magyar nyel
vű pódiumszínpadi előadásra alkalmas, 
max. 34 szereplős dráma; 2. kortárs 
magyar nyelvű nagyszínpadi előadás
ra alkalmas dráma. A pályázathoz szük
séges dokumentumok: kitöltött pályá
zati adatlap egy példányban, ami letölt
hető a www.esztradszinhaz.hu webol
dalról; önéletrajz egy példányban; eddig 
megjelent írások listája, a megjelentetés 
helyének feltüntetésével egy példány
ban (de ennek hiánya nem von maga 
után kizárást); rövid szinopszis a mű
ről három példányban; a teljes művek  
benyújtása három példányban. A leg
jobb alkotásokat díjazzák. A jelentke
zéssel, valamint a pályaművek benyúj
tásával kapcsolatos további részletes  
információk megtalálhatók a http://
esztradszinhaz.hu/palyazatok honla
pon, vagy igényelhető a szinhaz.esztrad 
@gmail.com email címen. A pályázat
ra bárki jelentkezhet, alsó életkorhatár 
tizennégy év, felső határ nincs. Benyúj
tási határidő: 2018. április 19.

Felhívás

Vicc

Megfejtések

Ki kicsoda?

Nincs csúcsformában, de mégis sikerül 
mindent úgy megszervezni, hogy a végé-
re érjen a tennivalóinak. Új célkitűzésekbe 
viszont ne kezdjen bele!

Ikrek 

Könnyen eléri, amit szeretne, főleg akkor, 
ha társait is bevonja a kreatív ötleteibe. 
Egyedül az a veszély fenyegeti, hogy túl-
ságosan elbízza magát.

Mérleg 

Uralkodó bolygója arra ösztönzi, hogy en-
gedje ki a kezéből az irányítást. Most al-
kalma nyílik fellendíteni a régebbi, kissé 
elhanyagolt kapcsolatait.

Rák 

Összegezze az elmúlt időszak eseménye-
it, és vonja le a tanulságokat! Ha új ten-
nivalókba kezd, mindenképpen alaposan 
fontolja meg a lépéseit!

Bak 

Izgalmas fordulat várható az életében, 
ami megerősítheti a személyes kapcso-
latait. Maradjon a realitások talaján, így 
nem érheti Önt csalódás!

Bika ápr. 21. – máj. 20. 

Ne engedje, hogy felgyűljenek a problé-
mák Ön körül, mert így nem tudja kéz-
ben tartani az irányítást! Magánéletében 
meglepetésben lesz része.

Skorpió 

Kissé önzően viselkedik, hajlamos figyel-
men kívül hagyni mások igényeit. Változ-
tasson az álláspontján, ha nem akar ellen-
ségeket szerezni magának!

Oroszlán 

Ma ne tegyen figyelemfelkeltő dolgokat! 
Könnyen a kritikák kereszttüzébe kerül-
het. Őrizze meg a higgadtságát, és inkább 
maradjon a háttérben!

Vízöntő 

Felgyorsulnak az események. Hivatásá-
ban az alkalmazkodó készségét teszte-
lik, magánéletében pedig a közös érdekek 
dominálnak.

Nyilas 

Bár ma meggondolatlan lépéseket tesz, 
a  rátermettségének és szakmai tapaszta-
latainak köszönhetően könnyedén leküzdi 
a kialakult problémákat.

Szűz 

Legyen következetes, és ne rohanja le a 
munkatársait olyan elvárásokkal vagy öt-
letekkel, amelyeket nem tud szakmailag 
kifogástalanul eléjük tárni.

Halak 

Komoly gondokkal küszködik, nehezen 
talál megoldásokat a kérdésekre. Próbál-
jon meg többet lazítani, hogy át tudjon 
lendülni ezen a mélyponton!

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.




