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Kalendárium
Július 12., csütörtök
Az évből 193 nap telt el, hátravan még 
172.

Névnapok: Dalma, Izabella
Egyéb névnapok: Abony, Eleonóra, Er
neszt, Ernő, Fedor, Félix, Gerzson, János, 
Klarissza, Leonóra, Nóra, Paulina
A Dalma magyar származású női név, 
melyet Vörösmarty Mihály alkotott ere
detileg férfinévnek a Zalán futása című 
hőskölteményében. Petőfi Sándor is in
nen vette át mint álnevet. Női személy
névként legelőször Vajda Péter költő 
használta 1839ben, majd később Jó
kai Mór.
Az Izabella női név egyes források sze
rint a babiloni–héber eredetű Izebel 
női névnek a módosulása, jelentése: 
Baál isten fölemelt, mások azonban az 
Elisabeth (Erzsébet) spanyol alakválto
zatából származtatják.

Katolikus naptár: Szent Eleonóra, 
Szent János, Dalma, Izabella
Református naptár: Izabella
Unitárius naptár: Izabella
Evangélikus naptár: Dalma, Izabella
Zsidó naptár: Tammúz hónap 
29. napja

A délelőtti napsütést követően sokfe
lé megnövekszik a felhőzet, helyenként 
esőzés, néhol kisebb zápor is előfordul. 
Napközben többnyire mérsékelt marad 
a légmozgás. A reggeli órákban 20, 24 
fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 
23, 27 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° / 25°

Kolozsvár
20° / 23°

Marosvásárhely
22° / 27°

Nagyvárad
22° / 24°

Sepsiszentgyörgy
20° / 26°

Szatmárnémeti
21° / 25°

Temesvár
24° / 26°

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2018. július 22-éig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
12/4 

nyerőszelvény 
Név: Tel.:

Cím:

– Nézd, szívem – magyarázza a 
rajtakapott, hűtlen férj a feleségé
nek –, ezt meg kellene értened... 
Olyan ez, mint a gramofon. Néha 
lemezt kell váltani!
– Elhiszem – feleli az asszony. – 
Csak azt nem értem, hogy akkor 
te miért őrjöngsz, ha én meg... 
(Poén a rejtvényben.)

Rajtakapta

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.

Tábori Nóra (1928–2005) Kossuthdí
jas magyar színművésznő Suba Eleonóra 
Ibolya néven született Temesváron üzlet
ember lányaként. Szülei élettársi viszony
ban éltek, 1938ban pedig szakítottak. Eb
ben az évben édesanyjával Szegedre köl
tözött, itt végezte a tanulmányait is. Ké
sőbbi művésznevét anyja vezetéknevé
ből hozta létre. Karrierjét Szombathelyen 
kezdte Szalay Károly társulatában, aztán 
Győrött, Sopronban és Pécsett lépett fel 
mint táncosnő vagy szubrett. Első komo
lyabb szerepét Makszim Gorkij Ellensé
gek című darabjában játszotta 1949ben 
Szegeden. Innen szerződött át 1951ben a 
Vígszínház elődjéhez, a Magyar Néphad
sereg Színházhoz, és haláláig ottmaradt 
közel ötven éven át. Több mint 140 játék
filmben szerepelt. Munkásságát 1994
ben Kossuthdíjjal jutalmazták.
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A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata pályázatot hirdet a 
2018–2019es évadra harmincöt év alatti rendezők számára. A benevezőknek kis
termi, legfeljebb nyolcszereplős előadás létrehozására kell beküldeniük munkáju
kat műfaji megkötés nélkül legkésőbb 2018. augusztus 5éig. A győztes pályázó elő
adásának bemutatóját 2018. október 5ére tűzték ki. További felvilágosítás a fentebb 
említett emailcímen vagy a www.nemzetiszinhaz.ro/aktualis weboldalon kapható.

Felhívás

Az angol konyha története

A hagyományos angol konyha igazi tartópillérei a különböző levesek, raguk, ke
nyerek, piték és pudingok. Ezenkívül a reggelinek is fontos kulináris értéket tulaj
donítanak (például kolbász, grillezett paradicsom, gomba, tea, pirítós, lekvár stb.). 
A  brit szigetország gasztronómiáját az első nagyobb befolyás a római uralom idején 
(2.  század) érte. A légiók megérkezésével lábasba került a szarvas, fácán, valamint a 
fogások alapanyagai között megjelent a gesztenye, alma, káposzta és petrezselyem. 
A rómaiak után a normann hódítás (11. század) hozott újat a brit konyhába. Ekkori
ban épült be a szigetországi gasztronómiába a fahéj, sáfrány, szerecsendió, bors és 
a különféle aszalt gyümölcsök. Úgyszintén ekkortájt jelent meg a cukor is, amely 
fontos fejlődési pont volt. A 19. század elsősorban zöldségfronton hozott erőteljes 
változást, megjelent a brokkoli, kelbimbó, zöldbab és rebarbara is. A viktoriánus kor
ban az angol konyhát elözönlötték az egzotikus, keletázsiai és indiai alapanyagok. 
A világhírű ötórai tea Anne Russell bedfordi hercegnő 1840es évekbeli találmánya.

Kislexikon

Karikatúra best of Könczey elemér: alamizsna

A szőke nő felhívja az anyját, és nyavaly
gó hangon panaszolja neki:
– Anya, nem bírom ezt az életet tovább, 
el akarok válni Bélától!
– De miért kislányom?
– Mert állandóan úgy bánik velem, mint 
egy kutyával.
– Ezt hogy érted? Bántalmazott téged?
– Hát azt éppen nem, viszont azt akar
ja, hogy hűséges legyek hozzá.

Vicc

Megfejtések

Ki kicsoda?

Habár az aktuális körülmények gyors 
munkavégzést követelnek, próbáljon 
időnként visszavenni a tempóból! Ha le-
het, legyen mindenben megfontolt!

Ikrek 

Ma fény derül arra, hogy ügyei kedvező 
irányt vesznek, vagy elszámította magát. 
De bárhogyan is alakulnak a dolgai, őrizze 
meg az optimizmusát!

Mérleg 

Ne hagyja, hogy felszínre törjön a gyen-
gébbik énje, és igyekezzék mindig a po-
zitív tulajdonságait kimutatni! Kerülje a 
pesszimista emberek társaságát!

Rák 

Mindenkivel együttműködő, ennek követ-
keztében pozitív irányba haladnak a kez-
deményezései. Vegye kézbe a függőben 
lévő hivatalos ügyeket is!

Bak 

Tehermentes napra készülhet, szinte min-
den a tervei szerint alakul. Csakis az anya-
gi ügyeit kell kézben tartania, a többi gon-
dok maguktól elsimulnak.

Bika ápr. 21. – máj. 20. 

Számos kreatív ötlet fogalmazódik meg 
Önben. Ha úgy érzi, kollégái nem tudnak 
lépést tartani Önnel, akkor induljon el 
egyedül kitűzött célja felé!

Skorpió 

Az elmúlt időszakban sok kritikát kapott a 
munkájával kapcsolatban, ezért igyekez-
zék átgondolni az eddigi lépéseit, majd in-
dítson új irányvonalat!

Oroszlán 

Komoly megpróbáltatások várnak Önre, 
kísértéseknek lesz kitéve. Ha nem műkö-
dik az önuralma, könnyen negatív kime-
netelű dolgokba keveredhet.

Vízöntő 

Hivatásában, illetve magánéletében egy-
aránt válaszútra kerül. Lehetőleg ne hoz-
zon elhamarkodott döntéseket, inkább 
hallgasson a józan eszére!

Nyilas 

Úgy érzi, most csupán Ön tudja irányíta-
ni a tennivalókat, ezért hajlamos az indu-
latosságra. Ha nem változtat az álláspont-
ján, komoly vitákra készülhet.

Szűz 

A mai napon fontos események veszik kez-
detét. Amennyiben képes lesz lendületben 
tartani a dolgokat, előrelépésre számíthat 
a tevékenységében.

Halak 

Rendkívül szétszórtan cselekszik, ezzel 
pedig a környezetében élőknek is okoz 
némi fejfájást. Próbáljon a háttérben ma-
radni, onnan tevékenykedjék!

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, 
28. szám
A magyar unitárius egyház Vallássza
badság Házának felavatásával foly
tatódott július 7én Kolozsváron az 
1568as tordai vallásügyi határozat 
450 esztendős évfordulóját ünnep
lő jubileumi év. Kolozsvár egyik legré
gebbi házában, a fél évezredes épü
letben az igen gazdag építészeti örök
ség mellett a látogatók megtekinthe
tik az unitárius egyház több évszá
zados tárgyi örökségét is. Az Erdélyi 
Napló kétoldalas, színes riportban 
számol be az eseményről A köz szol
gálatába állított püspöki palota cím
mel. Összefogás Bekéék megmenté
séért című összeállításában a polgári 
hetilap az Erdélyben ritkán tapasztal
ható magyar pártok közötti összefo
gásról ír, amely több nagy méretű til
takozó megmozdulásban is megmu
tatkozik, de a politikusok nemzetkö
zi lobbitevékenységben is bíznak an
nak érdekében, hogy a székely terro
ristaper bebörtönzött áldozatainak 
ügyében igazság szülessen. A témá
hoz kapcsolódik a hetilap Kirakatpe
rek a centenárium évében című ve
zércikke is, amelyben a szerző töb
bek között így fogalmaz: „Ha mind
ezeket a bírósági ítéleteket füzérbe 
szedjük, nehezen érthető, hogy mi
ért tüntetnek országszerte a „füg
getlen” bíróság mellett. Van függet
len igazságszolgáltatás Romániá
ban? Vajon mitől független? A  szak
mai hozzáértéstől, a tisztességtől, 
a tények reális feltárásától? Vajon a 
sztálinista időkhöz hasonlóan for
ródróton rángatják egy központból 
a bírákat? Hogyha ma is létezik ilyen 
központ, akkor nem tudni pontosan, 
hol és kinek a hatáskörébe tarto
zik, de egy dolog bizonyos: függet
lenül a gazda kilététől, az ostor leg
többször az erdélyi magyarságon 
csattan”. A  kínálatot a heti tévémű
sormelléklet egészíti ki.

Lapszemle




