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Kalendárium
Június 14., csütörtök
Az évből 165 nap telt el, hátravan még 
200.

Névnapok: Vazul
Egyéb névnapok: Elizeus, Estella, Hart
vig, Herta, Sztella, Töhötöm, Valér, Va
lérián
A Vazul férfinév valószínűleg a szláv 
Vaszil átvétele, amely eredetileg a gö
rög Baszileiosz személynévből jött lét
re, jelentése: királyi. A legelső ismert 
Vazul (970–1037) István magyar király 
unokaöccse volt, aki fellázadt, mivel Ist
ván nem jelölte őt örökösének. Tettéért 
az uralkodó megvakíttatta, a fülébe ól
mot önttetett, gyermekeit pedig szám
űzte. Mindezt azért, hogy semmikép
pen ne örökölhesse a trónt. Aba Sámu
el és Péter uralkodása után viszont az 
ő utódai ültek a magyar trónon az Ár
pádház kihalásáig.

Katolikus naptár: Szent Vazul, 
Elizeus, Herta
Református naptár: Vazul
Unitárius naptár: Alpár, Vazul
Evangélikus naptár: Herta, Vazul
Zsidó naptár: Tammúz hónap első 
napja

Továbbra is változó égboltra készülhe
tünk, helyenként eső, máshol zápor is 
előfordul. Napközben mérsékelt lesz a 
légmozgás. A reggeli órákban 18, 20 fok 
várható. A hőmérséklet csúcsértéke 
22, 25 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
20° / 24°

Kolozsvár
19° / 22°

Marosvásárhely
18° / 23°

Nagyvárad
19° / 22°

Sepsiszentgyörgy
20° / 23°

Szatmárnémeti
20° / 24°

Temesvár
20° / 25°

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2018. június 24-éig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

június
14/4 

nyerőszelvény 
Név: Tel.:

Cím:

Grün a tizedik menetet üli végig 
a körhintán. Láthatólag már nem 
bírja. Kékülzöldül, minden baja 
utoléri.
– Miért nem szállsz le, ha nem bí
rod? – kérdi Kohn.
– Tudod, a körhintás tartozik ne
kem kétszáz lejjel, és csak így tu
dom ... (Poén a rejtvényben.)

Már nem bírja

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.

Ferenczy Valér (1885–1954) magyar fes
tő, grafikus (a mai Szlovákia területén 
lévő) Körmöcbányán született a híres Fe
renczy művészcsalád gyermekeként. Pá
lyafutását apja műtermében kezdte, majd 
külföldön folytatta a tanulmányait. 1896–
1901 között a nagybányai Hollósyiskola 
tanulója volt; majd tanulmányokat foly
tatott Münchenben, Berlinben és Párizs
ban. 1911től a Magyar Képzőművésze
ti Főiskola hallgatója lett. 1914ben visz
szatért Párizsba, ahol rézkarcolást tanult. 
1907től kiállító művész, táj és arcképek
kel képviseltette magát a budapesti tárla
tokon. Tájképein főként visszafogott szí
neket használt. Később grafikákat és réz
karcokat is készített. Témái a tájak voltak, 
gyakran festette Nagybánya, Budapest 
és Velence tájait. Munkásságát 1935ben 
Baumgartendíjjal méltányolták.
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A Látó szépirodalmi folyóirat rövidprózapályázatot hirdet Kortárs Mátyástörté
netek címmel fiatal alkotóknak. A lap szerkesztőiből álló zsűri ismert Mátyásme
sék mai átiratait várja, legtöbb 10 ezer karakter terjedelemben. A legjobb írás szer
zője ingyenes részvételt nyer a 2018. augusztus 16–19. között szervezett Látótá
borba. Beküldési határidő: 2018. június 25., 12 óra. Korhatár: 18–35 év. A pályáza
tokat a kortarsmatyas@gmail.com emailcímre kell beküldeni.

Felhívás

A futball-világbajnokság serlege

A FIFAvbkupát Silvio Gazzaniga olasz szobrász alkotta 1971ben. A 36 cm magas és 
4970 gramm súlyú serleget először a német Franz Beckenbauer emelte magasba az 
1974ben vbcímet szerzett német válogatott kapitányaként. A 18 karátos aranytró
feát kizárólag a nyitómérkőzésen és a döntőben láthatják a szurkolók, a világesemé
nyek közötti időszakokban pedig a Nemzetközi Labdarúgószövetség (FIFA) zürichi 
székházában őrzik. A győztes csapat egy ötvenezer dollár értékű másolatot tarthat 
meg. A jelenleg tízmillió dollár értékű valódi kupára az összes győztes nevét bevésik, 
2038ban viszont várhatóan új serlegre lesz szükség, mert a mostani példányon ad
digra nem marad szabad feliratozható hely a győztesek számára. A hivatalosan FIFA
világkupának nevezett trófea elődje, a Jules Rimetkupa vándorserleg volt, amelyet 
az aranyérmes mindig négy évig birtokolhatott. Brazília a harmadik, 1970es mexikói 
vbn aratott sikere után végleg megkapta a trófeát, amit a brazil labdarúgószövet
ség székházában őriztek 1983ig, amikor ismeretlen tettesek ellopták.

Kislexikon

Karikatúra KÖNCZEY ELEMÉR: KEZDŐDIK...

A rendőr felesége éppen a szeretőjé
vel tölti a délutánt, amikor férje koráb
ban érkezik haza. A nő ijedtében a tévé 
mögé bújtatja a férfit. A férj leül foci
meccset nézni, a feleség pedig kimegy 
a konyhába, majd néhány perc múlva 
beszalad a nappaliba, és azt mondja:
– Képzeld, drágám, az előbb leejtettem 
az üvegtálat, és nem tört össze!
Mire a rendőr:
– Az semmi! Az imént kiállítottak egy 
játékost, és itt futott el mellettem!

Vicc

Megfejtések

Ki kicsoda?

Számítson arra, hogy olyan közegben kell 
majd véleményt alkotnia, ahol kiélezett 
a hangulat! Vegye hasznát a kiváló dip-
lomáciai képességének!

Ikrek 

Kissé zaklatott, így ha teheti, fordítsa az 
erejét olyan munkák felé, amelyek komoly 
összpontosítást igényelnek! Ezzel vissza-
nyerheti a nyugalmát.

Mérleg 

Az elmúlt időszakban nagy előnyre tett 
szert, ezért ma csak rutinfeladatok várják 
Önt. Használja ki ezt a helyzetet, és kon-
centráljon a magánügyeire!

Rák 

Hajlamos meggondolatlanul cselekedni. 
A felelőtlen lépései ez alkalommal köny-
nyen romba dönthetik az elmúlt időszak-
ban megszerzett jó helyzetét.

Bak 

Könnyen alkalmazkodik a környezetéhez, 
és az új kihívások sem rettentik el. Tevé-
kenysége során cselekedjék észszerűen, 
találja meg a középutat!

Bika ápr. 21. – máj. 20. 

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően 
a környezetében élők keresik az Ön társa-
ságát. Maradjon segítőkész, de ne veszít-
se szem elől a teendőit!

Skorpió 

Váratlan problémákkal kell szembesülnie, 
ráadásul több kérdésben is Öntől várják a 
megoldást. Ha lehet, ne tervezzen be túl 
sok elintéznivalót mára!

Oroszlán 

Bonyolult napra készülhet, ezért nagy 
szüksége lesz segítségre. Fogadja el a ta-
nácsokat, majd próbálja meg észszerűen 
hasznosítani a hallottakat!

Vízöntő 

Nehezen indul a napja, de amint átlendül 
a holtpontokon, felgyorsulnak az esemé-
nyek, illetve új perspektívák nyílnak meg 
Ön előtt. Maradjon kitartó!

Nyilas 

Feszült légkörben kell helytállnia, ezért ne 
számítson kitűnő eredményekre! Figyel-
jen oda minden részletre, és lehetőleg ke-
rülje el a vitás szituációkat!

Szűz 

Ezúttal bevállalhat olyan feladatokat, 
amelyek korábban kissé meghaladták a 
lehetőségeit. A mai napon szinte minden 
körülmény Önnek fog kedvezni.

Halak 

Haladjon céltudatosan, ne hagyja, hogy 
letérítsék az útjáról! Tervezze meg a nap-
ját lépésről lépésre, de azért a személyes 
dolgait se hanyagolja el!

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, 
24. szám
Belpolitikai vihart kavart egy parla
menti szakbizottsági jelentés, amely 
a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) 
által elkövetett törvénytelenségeket 
vizsgálja. Habár a lehallgatottak szá
ma vita tárgyát képezi, nem kétsé
ges, hogy az erdélyi magyarok az 
átlagosnál nagyobb megfigyelésnek 
„örvendenek”. Az Erdélyi Napló két
oldalas összeállítása Csoma Botond 
RMDSZképviselővel, Toró T. Tibor 
néppárti politikussal és Izsák Balázs 
SZNTelnökkel járja körül a témát Ki 
fedheti fel a titkosszolgálatok titkait? 
címmel. A hetilap ehhez kapcsolódó 
vezércikke szerint „nem az a kérdés, 
hogy egy országnak szüksége vane 
jól működő és hatékony titkosszolgá
latra, hanem az, hogy lehete hatéko
nyan ellenőrizni működését? A meg
felelő ellenőrzés hiányában ugyan
is a romániai társadalom egy újabb 
Szekuritátét támogat közpénzekből.” 
A lap e heti portréinterjúja Dáné Tibor 
Kálmánnal, a Művelődés című folyó
irat főszerkesztőjével készült. A het
venedik évfordulóját ünneplő havilap 
1948 júliusában indult, így nem ke
rülhette el a kommunista rendszer 
viszontagságait sem. Az 1990 után 
a „kötelező házi feladatoktól” meg
szabadult Művelődés célja azonban 
a mai napig töretlen. Döntéseinkről 
az érzelmek sodrásában című írásá
ban az Erdélyi Naplóban rendszere
sen közlő kolozsvári pszichológus és 
pszichoterapeuta, dr. Plesek Zoltán a 
mindennapi döntéseink mögött álló 
okokat firtatja. A szakember szerint 
nagyon sokan szabadulni akarnak a 
kényelmetlennek tetsző ügyek ren
dezésétől, így a problémamegoldás 
helyett felszínes döntéseikkel a sző
nyeg alá söprik azt. Mindez visszaté
rő stresszt okoz, és kiszolgáltatottá 
teszi az embert.

Lapszemle




