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Kalendárium
Április 19., csütörtök
Az évből 109 nap telt el, hátravan még 
256.

Névnap: Emma
Egyéb névnapok: Emmi, Ezékiel, Gilda, 
Kocsárd, Leó, Leon, Lionel, Malvin, Mal
vina, Timon, Zseraldina
Az Emma női név Ermin germán isten 
nevéből származik, jelentése: nagyság. 
Sándor Emma (1863–1958) magyar 
zeneszerző volt, aki a századforduló 
környékén kezdett zongorázni. 1903
tól zeneszerzést tanult Bartók Bélánál, 
1905ben pedig Kodály Zoltánnál. Ké
sőbb a szerzeményeivel Londonban és 
Párizsban is pályázatot nyert. 1910ben 
elvált a férjétől, majd a nála 19 évvel fi
atalabb Kodály Zoltánnal kötött házas
ságot. Legismertebb alkotásai főként 
zongoraművek, emellett számos nép
dalt gyűjtött, egyes témáit Bartók, Doh
nányi és Kodály is feldolgozta.

Katolikus naptár: Szent Emma, 
Malvin, Zseraldina
Református naptár: Emma
Unitárius naptár: Emma, Kocsárd
Evangélikus naptár: Emma
Zsidó naptár: Ijjár hónap 4. napja

A többórás napsütést követően sokfe
lé megnövekszik a felhőzet, csapadék 
azonban nem valószínű. Napközben az 
északnyugati szél gyakran megélénkül. 
A reggeli órákban 13, 16 fok várható. 
A  hőmérséklet csúcsértéke 17, 22 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
13° / 17°

Kolozsvár
15° / 18°

Marosvásárhely
14° / 20°

Nagyvárad
16° / 20°

Sepsiszentgyörgy
13° / 18°

Szatmárnémeti
16° / 20°

Temesvár
16° / 22°

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2018. április 29-éig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

április
19/4 

nyerőszelvény 
Név: Tel.:

Cím:

A fiú bemegy az apjához, és 
megkérdi tőle:
– Apa, én cigány vagyok vagy 
zsidó?
– Miért kérded, fiam?
– Hát azért, mert itt áll egy bi
cikli a ház előtt, és most nem 
tudom, hogy ... (Poén a rejt-
vényben.)

Apa és fia

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.

Emma Thompson napjaink ismert brit 
filmszínésznője, aki főleg Shakespeare
adaptációkban és viktoriánus időkben 
játszódó történetek megfilmesítésében 
szerepelt. 1993ban a Szellem a házban 
című drámában nyújtott teljesítményé
ért Aranyglóbusz, illetve Oscardíjjal ju
talmazták, két évvel később az Értelem 
és érzelem című film forgatókönyvírója
ként megkapta második Oscardíját. Eddi
gi karrierje során több mint hetven film
ben játszott. 1989–1993 között az ötszö
rös Oscarjelölt Kenneth Bra nagh felesé
ge volt. 2003 óta Greg Wise filmproducer 
házastársa, akitől 1999ben lányuk szüle
tett, Gaia Romilly; 2003ban pedig adop
táltak egy 16 éves ruandai menekült fiút. 
Színészi pályafutása mellett évek óta a 
Greenpeace környezetvédelmi szervezet 
aktív támogatójaként is tevékenykedik.

Sudoku

2

8

6

9

7

5

1

8

4

8

2

7

3

3

7

9

6

7

4

1

2

1

8

5

7

9

3

4

5

7

A kolozsvári Apáczailíceum Aranyecset Tehetségműhelye, az Erdélyi Magyar Mű
vészpedagógusok Egyesülete és az Apáczai Galéria képzőművészeti pályázatot hir
det 4–18 éveseknek Szülőföldem, Erdély / A Hymnus földje: Szatmár vidéke címmel. 
A megmérettetés első szakaszában a résztvevők legtöbb három (bármilyen tech
nikával és méretben kivitelezett) alkotással jelentkezhetnek 2018. május 4éig. To
vábbi információk a 0264597251es és a 0745113396os telefonszámon kaphatók.

Felhívás

A logók története

A márkaszimbólumok kialakulását számos történelmi jelenség és újítás befolyá
solta, ilyen volt a pénzérmék bevezetése, címerek, vízjegyek és nyomtatás feltalá
lása vagy a logografikus nyelvhasználat elterjedése. A 18. században a fotográfia, 
illetve a litográfia segítségével megszületett a reklámipar, amely egyesítette a ké
pi világot és a tipográfiát. A korábban csupán dekoráció, valamint önkifejezés céljá
ra alkalmazott művészet ezután arra is összpontosított, hogy a fogyasztók köny
nyebben tudják megkülönböztetni a kereskedelemben lévő márkajeleket. Az 1880
as évek során az angol Arts and Crafts nevű mozgalomnak köszönhetően a mes
teremberek és gyártók szemléletmódja azon irányba terelődött, hogy törekedje
nek termékeik felismerhetővé tételére, így megjelentek az egyedi logók és vízjelek. 
A  cégjelzések mára sok esetben a márka szinonimájaként működnek. Mivel a logó 
a cég univerzális jelképe és meghatározza annak arculatát, komoly reklámértéke 
van, ezért a legtöbb vállalat jelentős összegeket fektet be ezek megtervezésébe.

Kislexikon

Karikatúra Könczey elemér: ellentmondás

A skót rendőr, miután kivizsgálta a 
gyújtogatásos baleset körülményeit, 
visszatér az őrsre. A kapitány rögtön 
behívatja őt az irodájába, majd azt 
mondja neki:
– Hallom, McPherson, hogy a helyszí
nen pillanatok alatt sikerült eloszlatnia 
a bámészkodókat. Milyen módszert al
kalmazott?
– Nos levettem a kalapomat, aztán el
kezdtem gyűjtögetni a tűzesetben meg
sérültek számára.

Vicc

Megfejtések

Ki kicsoda?

Kissé zaklatott, emiatt szinte semmi sem 
alakul az elképzelései szerint. Térképezze 
fel az Önben zajló folyamatokat, keresse 
meg a kivezető utat!

Ikrek 

Túl sok mindennel foglalkozik egyszerre, 
így a munkájának szinte semmi látszatja 
nincs. Rendszerezze a teendőit, és figyel-
jen oda a részletekre!

Mérleg 

Ezúttal rámenős módszerekkel próbálja 
érvényesíteni az akaratát. Ha nem akarja, 
hogy kudarcba fulladjanak a vállalkozásai, 
változtasson az álláspontján!

Rák 

Ne bonyolítsa túl az egyszerű feladatokat, 
ugyanis azzal csupán az idejét pazarolja! 
Legyen határozott, a megjegyzéseket pe-
dig ne vegye magára!

Bak 

Rendkívül határozott, és számos ötletét 
is szeretné kivitelezni. Ne engedje, hogy 
a környezetéből érkező negatív energiák 
meghiúsítsák célkitűzéseit!

Bika ápr. 21. – máj. 20. 

Tele van tettvággyal, tombol Önben az 
energia. Lépjen a tettek mezejére, uralko-
dó bolygója mindenben támogatja! Akár 
több projektbe is belefoghat.

Skorpió 

Hivatásában bebizonyíthatja az alkalmas-
ságát, amennyiben céltudatos marad, és 
nem veszíti el az önbizalmát. Zárjon ki 
minden zavaró tényezőt!

Oroszlán 

Nagyvonalúsága komoly veszélybe so-
dorhatja a munkálatait. Ha lehet, változ-
tasson a nézetein, csupán az észszerűség 
határain belül cselekedjék!

Vízöntő 

Nyugalmának köszönhetően most kiváló-
an kommunikál a társaival, még a nehéz 
természetű egyénekkel is. Tisztázza az 
esetleges félreértéseket!

Nyilas 

Rengeteg tennivaló vár Önre, segítségre 
pedig egyáltalán nem számíthat. Dolgoz-
zék ki olyan módszereket, amelyekkel fel-
gyorsíthatja a munkáját!

Szűz 

Teljesítménye azon múlik, hogy miként 
tudja menedzselni a munkáját. Maradjon 
nyitott a kollégáival, illetve avassa be őket 
a tevékenységébe!

Halak 

Tegye félre egocentrikus modorát, és hall-
gassa meg a környezetében élők vélemé-
nyét is! Vegye fontolóra a építő jellegű öt-
leteket, újításokat!

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.

Erdélyi Napló, 
16. szám
A világ egyik legnépszerűbb kö
zösségi oldala, a Facebook már ko
rábban is adott okot aggodalom
ra, azonban a több mint kétmilli
árd felhasználót érintő adatlopás 
kétségkívül az amerikai cégóriás 
eddigi legnagyobb bizalmi válsá
ga. Mindez azonban csak a jéghegy 
csúcsa: a többi internetes cégnél 
is egymást érik a kisebbnagyobb 
botrányok. A szakemberek szerint 
a közösségi oldalak adatainak le
halászása sokkal nagyobb éber
ségre kell hogy késztesse a világ
háló felhasználóit. Az Erdélyi Nap
ló kétoldalas cikkében számítógé
pes szakemberrel elemzi a jelensé
get. Az összeállítás címe: Minden
kire figyel a Nagy Testvér. Az erdé
lyi magyar sajtóban időről időre 
visszatérő téma a nagyváradi Lé
daház története. A patinás múltú 
ingatlan gyanús körülmények kö
zött az RMDSZ egyik pártalapít
ványának a tulajdonába került, de 
Ady Endre egykori múzsájának vil
láját hosszú évek óta az enyészet 
jellemzi. Az Erdélyi Napló riportja 
annak próbált utánajárni, hogy kö
zösségi házzá alakulhate az iroda
lomtörténeti szempontból is híres 
épület. A polgári hetilap interjú
ja Szondy Zoltánnal, a Székelyföl
di Labdarugóakadémiát működ
tető FK Csíkszereda klubelnökével 
készült. Az immár két ország szá
mára is utánpótlásneveléssel fog
lalkozó sportintézmény öt év alatt 
Románia legjobb futballakadémiái 
közé tornászta fel magát: a focisuli 
folyamatosan tíztizenöt játékost 
ad Magyarország és Románia kor
osztályos válogatottjainak. A kí
nálatot a heti tévéműsormelléklet 
egészíti ki.

Lapszemle




