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Kalendárium
Szeptember 6., csütörtök
Az évből 249 nap telt el, hátravan még 
116.

Névnap: Zakariás
Egyéb névnapok: Aldán, Bea, Beáta, 
Csanád, Harkány, Hárkány, Horka, Ida, 
Magnusz, Manga, Pamína
A Zakariás férfinév a héber származá-
sú Zekarja latinosított alakformája, je-
lentése: Jahve ismét megemlékezett. 
Személynévként ritkán használt, leg-
inkább vezetéknévként maradt fenn. 
Női párja: Zakária. Rokon neve: Zakeus.  
Zakariás József (1924–1971) az egy-
kori Aranycsapat kiemelkedő balfede-
zete volt, aki 35 válogatott futballmér-
kőzésen játszott. Az 1952-es helsinki 
olimpiai játékokon aranyérmet szer-
zett, az 1954-es svájci világbajnoksá-
gon pedig ezüstérmet nyert a magyar 
válogatottal. Az 1960-as években Gui-
nea nemzeti válogatottját edzette.

Katolikus naptár: Szent Zakariás, 
Szent Beáta
Református naptár: Zakariás
Unitárius naptár: Ida
Evangélikus naptár: Zakariás
Zsidó naptár: Elul hónap 26. napja

Többnyire borult marad az égbolt, sok-
felé készülhetünk esőre, záporra. Nap-
közben a mérsékelt északnyugati szél 
helyenként megerősödik. A reggeli órák-
ban 16, 20 fok várható. A hőmérséklet 
csúcsértéke 21, 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, Cluj-Napo-
ca posta címre vagy a kronika@
kronika.ro e-mail-címre küldhe-
tik. A  tévéműsorral, illetve a ke-
resztrejtvényekkel kapcsolatos 
észre vételeiket a szolg@kronika.
ro e-mail-címre várjuk.

Időjárás

Csíkszereda
16° / 21°

Kolozsvár
18° / 23°

Marosvásárhely
17° / 23°

Nagyvárad
18° / 23°

Sepsiszentgyörgy
16° / 21°

Szatmárnémeti
19° / 25°

Temesvár
20° / 23°

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2018. szeptember 16-áig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
6/4 

nyerőszelvény 
Név: Tel.:

Cím:

Áronka faggatja az édesanyját:
– Édesanyám, édesapám va-
dászni is volt, amikor elvette 
magát?
– Honnét veszed ezt, édes fiam?
– Mert tegnap azt mondta, hogy 
amikor magát elvette, ... (Poén a 
rejtvényben.)

Érdeklődés

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

Zachary Quinto olasz és ír származású 
amerikai színész, aki elsősorban a leg-
újabb Star Trek-filmcilklus főszereplő-
jeként (Spock szerepében) vált ismert-
té. Pittsburghben született 1977-ben, 
és már fiatalon érdeklődött a színészet 
iránt. Tizenegy éves korában a helyi ze-
nés színházi társulattal lépett fel, közép-
iskolai éveiben pedig Gene Kelly-díjjal ju-
talmazták kiváló tehetségét a Penzance 
kalózai című darab egyik szerepéért. 
1999-ben színészi diplomát szerezett a 
Carnegie Mellon Egyetemen. Első tévés 
munkáját 2000-ben mutatta be a Más-
világ című sorozat szereplőjeként. Ezt 
számos további vendégszerep követ-
te (CSI: A helyszínelők, Sírhant művek, 
Az ügynökség, Bűbájos boszorkák stb.) 
2004-ben megkapta Adam Kaufman ter-
roristaelhárító elemző visszatérő szere-
pét a 24 című akciósorozatban. A nagy 
áttörés 2006-ban történt meg számára, 
amikor elvállalta a debütáló Hősök című 
drámaszéria ámokfutójának, Sylarnek 
visszatérő szerepét. Legelső fontos mo-
zifilmes karakterét a Star Trekben ala-
kította, amiért sok pozitív kritikát ka-
pott. 2013-ban az Amerikai Horror Story 
című sorozatban nyújtott teljesítményé-
ért Emmy-díjra jelölték.
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A rendőrök lekapcsolnak egy kuruzslót, 
aki az örök élet tablettáit árulja. A bíró-
ságra kerül az ügy, a bíró megkérdi tőle:
– Mondja, vádlott, volt már büntetve 
korábban?
– Igen, bíró úr, először 1218-ban.

Vicc

A keresztrejtvény története

A keresztrejtvény elődjének számító legelső feladványok Angliában jelentek meg a 
19. század végén, ám ehhez hasonló rejtvények 1873-tól az amerikai St. Nicholas 
gyerekmagazin hasábjain is felbukkantak. Olaszországban szintén volt ilyen pró-
bálkozás, 1890-ben az Il Secolo Illustrato della Domenica magazin tett közzé egy 
függőlegesen és vízszintesen is 4-4 kockából álló, sötét kockák nélküli szóvadásza-
tot Időtöltéshez címmel. A mai értelemben vett keresztrejtvény megalkotójának 
az amerikai Arthur Wynne-t tartják, aki 1913. december 21-én megjelentette a The 
New York Sunday World című újság vasárnapi mellékletében az első effajta fejtörőt. 
A  szórakozásrovatban megjelent feladványt középen üres, gyémántalakú négyzet-
hálóban helyezte el, alatta megadta a meghatározásokat, a fun szót pedig segítség-
ként előre kitöltötte. 1924-ben piacra dobták az első keresztrejtvénykönyvet, ezután 
a szókeresztezős rébusz Amerikán kívül a világ más szegleteiben is népszerűvé 
vált; és mára a skandináv fejtörő mellett egyik legnépszerűbb rejtvénynek számít.

Kislexikon

Karikatúra Könczey elemér: InkognItó 

Ki kicsoda?

Fordulatokkal teli napra készülhet. Azon-
ban bármilyen sikerrel kecsegtető ajánla-
tot kap, ne tegye kockára az elért sikereit! 
Cselekedjék megfontoltan!

Ikrek 

A lezáratlan kérdések negatívan hatnak a 
kedélyére. Forduljon segítségért, még mi-
előtt a belső feszültség végérvényesen át-
veszi Ön felett az uralmat!

Mérleg 

Túl sok tennivalót vállal magára, emiatt 
hajlamos megfeledkezni bizonyos ígére-
teiről. Tervezze meg jobban a mai napját, 
rangsorolja a munkálatait!

Rák 

Bár a tettrekészsége ezúttal nem ismer ha-
tárokat, maradjon elővigyázatos, ugyan-
is az előnyösnek tűnő lehetőségek mögött 
komoly buktatók állhatnak.

Bak 

Hivatásában szenteljen fokozott figyelmet 
a feledésbe merült feladatoknak! Merjen 
kockáztatni, és próbáljon meg újszerű 
módszerekhez folyamodni!

Bika ápr. 21. – máj. 20. 

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően 
mindenkivel szót ért, gond nélkül képes 
ráhangolódni a csapatmunkára. Legyen 
mindenkivel készséges!

Skorpió 

Komoly próbatételek várnak Önre. Több 
kísértésnek lesz kitéve, és ha nem műkö-
dik az önfegyelme, könnyen negatív kime-
netelű dolgokba keveredhet.

Oroszlán 

Remekül haladnak a dolgai, minden te-
rületen megtalálja a számítását. Így jut 
energiája új projektek indítására, valamint 
a félreértések tisztázására is.

Vízöntő 

Tele van ötletekkel, azonban mielőtt a tet-
tek mezejére lép, keressen maga mellé 
társakat, majd ütemezze be a tennivalóit 
fontossági sorrend szerint!

Nyilas 

Mai eredményei kizárólag a következetes-
ségén fognak múlni. Kerülje az elkapko-
dott lépéseket. A meglepetésszerű hely-
zeteket kezelje higgadtan!

Szűz 

Határozatlansága következtében most 
számos hiba csúszik a munkájába. A  fon-
tos döntéseit halassza el, és fedezze fel 
bizonytalanságának okait!

Halak 

Váratlan buktatókkal kell megbirkóznia, 
így szüksége lesz a tapasztalatára, hogy 
kézben tartsa a dolgok irányítását. Őrizze 
meg a higgadtságát!

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.

Felhívás
A Trivium Egyesület fantasynovella- és 
regénypályázatot hirdet Két világ hatá-
rán címmel, amelyen rendszeresen pub-
likáló és kezdő írók egyaránt indulhat-
nak olyan magyar nyelvű, önállóan értel-
mezhető prózai művekkel, amelyek eddig 
semmilyen formátumban nem jelentek 
meg. Egy pályázó maximum két művel 
nevezhet be, az alábbi megoszlás szerint: 
2 novella / 2 regény / 1 regény és 1 no-
vella. A szervezők olyan történeteket vár-
nak, amelyekben a szereplők saját erejük-
ből (pl. egyedi képesség, átváltozás) vagy 
külső segítséggel (mágia, különleges esz-
közök), esetleg akaratlanul átjutnak/át-
utaznak különböző világokba (létsíkok, 
párhuzamos világok), találkoznak más 
világok lakóival/lényeivel, akik/amik be-
folyásolják az életüket, vagy ők befolyá-
solják a lakók/lények életét. Benevezé-
si díj nincs. A kiírásra minimum húszezer, 
legtöbb százezer leütésnyi (szóközökkel 
együtt) pályamű küldhető be. A legjobb 
értékelést kapott alkotásokat az egyesü-
let 2019-ben nyomtatott formátumú an-
tológiában, e-könyvben és hangos könyv-
ben megjelenteti, majd webshopban és 
könyvesboltban értékesíti. A szerző a 
nyomtatott kötetből tíz, az e-könyvből és 
hangos könyvből pedig egy-egy tisztelet-
példányt kap. Beküldési határidők – no-
vellapályázat: 2018. november 30., re-
génypályázat: 2019. február 28. Továb-
bi információk a http://triviumnet.hu 
weboldalon találhatók.

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? 
Van-e közösségi jövőképük? Látnak-e 
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 
14-éig fogadják el PDF-formátumban, 
egy szintén PDF-formátumban megírt 
levél kíséretében Bedő Zoltán SZMÚE-
elnök e-mail-címére (bezo59@freemail.
hu). A levélnek a következő adatokat 
kell tartalmaznia: család- és keresztnév, 
születési év, lakhely, e-mail-cím, tele-
fonszám, aláírás. Az 1. helyezettet 500, 
a 2. helyezettet 250 euróval díjazzák.




