
Kalendárium
Augusztus 10., péntek
Az évből 222 nap telt el, hátravan még 
143.

Névnap: Lőrinc
Egyéb névnapok: Amadé, Amadeusz, 
Bianka, Blanka, Csilla, Csillag, Enzó, Lo
ránd, Lóránt, Orlandó, Roland
A Lőrinc férfinév a latin Laurentius név
ből származik, jelentése: Laurentum vi
dékéről származó férfi. A laurus (babér) 
szóval később hozták összefüggésbe. 
Női párja a Laura.
Katolikus naptár: Szent Lőrinc, Szent 
Blanka, Csilla
Református naptár: Lőrinc
Unitárius naptár: Lőrinc
Evangélikus naptár: Lőrinc
Zsidó naptár: Áv hónap 29. napja

Augusztus 11., szombat: Zsuzsanna
A Zsuzsanna ókori egyiptomi erede
tű női név, amely görög és latin közve
títéssel került át más nyelvekbe, jelen
tése: liliom. Önállósult formái: Zsuzsa, 
Zsuzsánna.

Augusztus 12., vasárnap: Klára
A Klára latin származású női név, jelen
tése: ragyogó, fényes, híres.

Derült égboltra, többórás napsütésre 
készülhetünk, eső nem valószínű. Nap
közben szélcsend lesz. A reggeli órák
ban 18, 25 fok várható. A hőmérséklet 
csúcsértéke 24, 32 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
18° / 24°

Kolozsvár
22° / 28°

Marosvásárhely
21° / 27°

Nagyvárad
25° / 30°

Sepsiszentgyörgy
19° / 25°

Szatmárnémeti
25° / 31°

Temesvár
25° / 32°

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2018. augusztus 19-éig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

augusztus
10/5 

nyerőszelvény 
Név: Tel.:

Cím:

Kovács beszól a zsúfolt vonat

fülkébe:

– Megtelt már Noé bárkája?

Mire egy hang:

– ... (Poén a rejtvényben.)

A vonaton

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.

Károlyi Zsuzsanna (1585–1622) Beth
len Gábor erdélyi fejedelem első fele
sége volt és Magyarország választott 
királynéja (1620–1621 között). Káro lyi 
László nagybirtokos lányát Bethlen Gá
bor 1605ben vette feleségül. A mé
lyen vallásos, puritán lelkületű asszony 
jó társa és segítője volt férjének; nem
csak a magángazdaságuk ügyeit intéz
te, hanem a kincstári ügyekben is in
tézkedett. Fennmaradt például a sze
pesi kamarához írott levele, amelyben a 
kassai nyomdászmester fizetéséről in
tézkedett. Emellett időnként a politikai 
ügyekbe is beavatkozott, férjével együtt 
pedig támogatta a református diákok 
németországi egyetemekre küldését. 
1621ben tevékeny szerepet játszott a 
morvaországi anabaptisták (habánok) 
Erdélybe telepítésében. Három gyer
meke született, de mindegyikük fiata
lon elhunyt. 1622ben még megérte fér
je diadalmas visszatérését Kolozsvár
ra a három évig tartó Habsburgellenes 
hadjáratból, de akkor már súlyosan be
teg volt. A fejedelemasszonyt országos 
gyász és hatalmas pompa mellett te
mették el a gyulafehérvári székesegy
házban; a szertartássorozat több mint 
egy hónapig tartott.
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Történelemórán a tanár megkérdi 
Pistikét:
– Mi a bizonyíték arra, hogy a Szahara 
sivatag helyén valaha tenger volt?
– Hát az, hogy az arabok még most is 
fürdőköpenyben járnak.

Vicc

A Velencei Nemzetközi Filmfesztivál

A világ legelső filmfesztiválja, a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál az egyik legna
gyobb filmes eseménynek számít a világon. 1932 óta a legszínvonalasabb és a leg
jobbnak ítélt alkotások vesznek részt a versenyen. A filmművészet egyik legnagyobb 
elismerésének számító Arany Oroszlánt 1954ben adták át először Renato Cas
tellani, Rómeó és Júlia című filmjéért. Korábban a díjat Velencei Nemzetközi Nagy
díjnak, majd Mussolinikupának nevezték. 1969 és 1979 között nem adtak ki díjakat. 
Ernest Laura igazgató így próbálta a fesztivált a nagyközönség számára ismertebbé 
tenni. A fesztivál jelenlegi fődíja, az Arany Oroszlán mellett kiosztásra kerül a legjobb 
rendezésért járó Ezüst Oroszlán, illetve a zsűri különdíja is. A filmek mellett a színészi 
alakításokat is díjazzák: a Volpikupa a legjobb színésznek/színésznőnek jár. Emel
lett a legjobb fiatal színészt/színésznőt is elismerik a Marcello Mastroianni nevét vi
selő kitüntetéssel, valamint a legjobb forgatókönyvet az Arany Oselladíjjal. Ezenkí
vül a rövid és animációs filmeket és a 3Ds produkciókat is díjazzák.

Filmlexikon

Karikatúra KÖNCZEY ELEMÉR: HELYZETKÉP

A nagyváradi Posticum kulturális köz
pont és vendégház fotópályázatot hir
det, amelyen életkortól és foglalkozás
tól függetlenül bárki részt vehet a Kár
pátmedence területéről. Kivételt képez
nek a szervezők és a zsűri tagjai, valamint 
azok rokonai, munkatársai. A pályázat té
mája: a lélek. Kulcsszavak: lelkiség, misz
tika, meghittség, csend, fény, remény, lel
ki közelség, ima, meditáció, mester és 
tanítvány viszonya. Pályázónként max. 
3  fotóval lehet benevezni. Sorozat is be
küldhető, ez esetben a sorozatot alkotó 
fényképek száma nem haladhatja meg a 
hármat. Bármilyen eszközzel elkészített 
digitális fotóval részt lehet venni. Techni
kai megkötés nincs sem a fotó elkészül
tére, sem a nyersanyag feldolgozására 
vonatkozóan. Nevezési díj nincs. Bekül
dési határidő: 2018. augusztus 15. Díja
zás: térítésmentes részvétel a Posticum 
által szervezett Vakáció másként Nikla
us Brantschen jezsuita szerzetes és zen 
mesterrel nevű táborban 2018. augusz
tus 28. és szeptember 2. között. A juta
lom tartalmazza a szállást és az étkezést 
is a tábor teljes idejére. A díj részeként 
felajánlott szállás egy kétszobás apart
man egyik egyszemélyes szobája, amely 
Bunitay Vince egykori bútoraival van be
rendezve (a program leírása a http://
brantschen.posticum.ro honlapon talál
ható). 18 év alatti pályázóknak szülői en
gedély szükséges. További részletek a 
http://fotopalyazat.posticum.ro webol
dalon kaphatók.

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egye
sülete (SZMÚE) riportpályázatot hir
det Magyarok a román nemzetállamban 
címmel. Irányadó kérdéskör: Milyen kö
vetkezményekkel járt Erdély Romániá
hoz csatolása az itteni magyarokra néz
ve? Hogyan ítélik meg a jelenlegi hely
zetüket? Miként viszonyulnak a szülő
földhöz és a nemzeti önazonossághoz? 
Vane közösségi jövőképük? Látnake 
megoldást gondjaikra, és miként lehetne 
azt megvalósítani? Bárki pályázhat ál
lampolgárságtól, életkortól és lakhelytől 
függetlenül. Benevezni csak eddig meg 
nem jelent írásokkal lehet. A riportnak a 
megadott témát kell feldolgoznia, terje
delme nem haladhatja meg a tízezer be
tűhelyet. Az íráshoz nyolc, a tartalomhoz 
szorosan kapcsolódó fényképet is kér
nek. A  pályaműveket 2018. december 
14éig fogadják el PDFformátumban, 
egy szintén PDFformátumban megírt 
levél kíséretében Bedő Zoltán SZMÚE
elnök emailcímére (bezo59@freemail.
hu). A levélnek a következő adatokat 
kell tartalmaznia: család és keresztnév, 
születési év, lakhely, emailcím, tele
fonszám, aláírás. Az 1. helyezettet 500, 
a 2. helyezettet 250 euróval díjazzák.

Felhívás

Ki kicsoda?

Hivatásában igyekezzék eltekinteni a ko-
rábbi félreértésekről, illetve vitákról! Kon-
centráljon az aktuális tevékenységeire, és 
törekedjék a csapatmunkára!

Ikrek 

Kissé felgyülemlenek a teendői. A kénye-
sebb munkálatokat közelítse meg egy 
más szemszögből, így talán hamarabb 
észreveszi majd a helyes utat!

Mérleg 

Remek lehetőségekhez jut, de ne feledje, 
hogy minden a kölcsönösségen alapszik! 
Legyen kitartó, mindig alkalmazkodjék a 
kialakult helyzetekhez!

Rák 

Nehezen tudja leplezni az Önben tomboló 
nyugtalanságot, ezért ma kerülje a társa-
ságot! Figyeljen a teendőire, és fedezze fel 
a feszültségének okát!

Bak 

Ezúttal ne vállaljon pénzügyi kockázato-
kat, tartsa elsődleges szempontnak az 
anyagi biztonságát! Szenteljen több időt 
a személyes kapcsolataira!

Bika ápr. 21. – máj. 20. 

Kezdeményezései jó irányba haladnak. 
A  gyors helyzetfelismerésével és diplo-
máciai adottságával még a kínos szituáci-
ókon is képes lesz túllépni.

Skorpió 

Bár lendületesen végzi a feladatait, a ha-
tékonysága érdekében lehetőleg ne folya-
modjon szokatlan megoldásokhoz! Ma-
radjon a realitások talaján!

Oroszlán 

Haladjon a változó körülményekkel! Hogy-
ha szükségesnek érzi, sajátítson el új is-
mereteket, vagy frissítse azokat, amelye-
ket régóta nem alkalmazott!

Vízöntő 

Akárhogy alakulnak a munkahelyi dolgai, 
mindig őrizze meg az önuralmát! Köny-
nyen átvészelheti a kellemetlen helyzete-
ket, amennyiben nyitott marad!

Nyilas 

Nem találja a helyét, kollégái nehezen ta-
lálják meg Önnel a közös hangot. Olyan 
célokat tűzzön maga elé, amelyek nem 
igényelnek összpontosítást!

Szűz 

Rendkívül türelmetlen, ami akár elha-
markodott döntésekhez vezet. Készítsen 
ütemtervet, és igyekezzék egyensúlyt te-
remteni az életvitelében!

Halak 

Kiváló a kedélyállapota, ami lehetővé te-
szi, hogy minden téren megállja a helyét. 
Érdemes a mai napon lezárni a régóta ha-
logatott kötelezettségeket.

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.
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