
Kalendárium
Szeptember 7., péntek
Az évből 250 nap telt el, hátravan még 
115.

Névnap: Regina
Egyéb névnapok: Admira, Begónia, 
Dusán, István, Kósa, Mábel, Mabella, 
Márkus, Menyhért, Rege, Stefán
A Regina latin eredetű női név, jelenté
se: királynő. A keresztény névadásban 
Máriára, a mennyek királynőjére utalt.
Katolikus naptár: Kassai szent vérta
núk, Szent Regina
Református naptár: Regina
Unitárius naptár: Regina
Evangélikus naptár: Regina
Zsidó naptár: Elul hónap 27. napja

Szeptember 8., szombat: Adrienn, 
Mária
Az Adrienn latin eredetű női név, jelen
tése: Hadria városából való. A Mária bib
liai eredetű női név, a héber Mirjam gö
rög és latin fordítások során módosult 
alakja, jelentése megfejtetlen.

Szeptember 9., vasárnap: Ádám
Az Ádám bibliai férfinév, az első ember
pár férfitagjának neve, eredeti jelenté
se: ember vagy földből való.

A délelőtti napsütést gomolyfelhők 
váltják, sokfelé számíthatunk csapa
dékra. Napközben többnyire mérsé
kelt marad a légmozgás. A reggeli órák
ban 15, 21 fok várható. A hőmérséklet 
csúcsértéke 20, 26 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
15° / 20°

Kolozsvár
18° / 23°

Marosvásárhely
17° / 22°

Nagyvárad
19° / 23°

Sepsiszentgyörgy
16° / 21°

Szatmárnémeti
21° / 25°

Temesvár
20° / 26°

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
7/5 

nyerőszelvény 
Név: Tel.:

Cím:

Egy rendőr elmegy a másikhoz láto
gatóba, és elkezdenek beszélgetni:
– Te, Béla, a fiam olyan hülye, hogyha 
azt mondom neki, hogy nézze meg, 
hogy a sarkon vagyoke, lemegy a te
lefonfülkéig a sarkon, és csak akkor 
jön rá, hogy nem vagyok ott.
– Tényleg hülye a fiad, Jani! ... (Poén 
a rejtvényben.)

Rendőrök

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.

Marie Curie (1867–1934) lengyel szár
mazású francia fizikus és kémikus Var
sóban született köztiszteletben álló ta
nár lányaként. Tanulmányait szülővá
rosában végezte, majd egy orosz kémi
kus asszisztenseként és magántanító
ként működött. 1891ben Párizsba köl
tözött, és nővére támogatásával elkezd
te egyetemi éveit a párizsi természettu
dományi karon. Ekkoriban ismerte meg 
Pierre Curie fizikust, akivel 1895ben 
összeházasodott. 1897ben megszüle
tett Irene lányuk (aki 1935ben kémia
No beldíjas lett), majd 1904ben Eve. 
Hitvesével és Henri Becquerel tudós
sal közösen megosztva 1903ban fi
zikaNobeldíjat kapott a radioaktivitás 
felfedezéséért. Később ő lett a pári
zsi egyetem első női professzora. A rá
dium és polónium felfedezéséért, vala
mint a rádium fémállapotban való elő
állításáért, illetve a természetének és 
vegyületeinek vizsgálataiért 1911ben 
kémiaNobeldíjjal is kitüntették. Ezzel 
Marie Curie máig az egyetlen tudós, aki 
megkapta a fizika és a kémiaNobeldí
jat is, ugyanakkor ő az egyedüli nő, aki 
kétszer kapott Nobeldíjat. Életéről hét 
Oscardíjra jelölt filmdráma készült Ma
dame Curie (1943) címmel.
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A bankigazgató fiától kérdi a szomszéd:
– Józsika, mondd, amikor nagy leszel, 
te is olyan sok pénzt szeretnél keresni, 
mint apukád?
– Dehogy! Inkább annyit szeretnék köl
teni, mint anyukám!

Vicc

Az írástudatlanság megelőzésének világnapja

Az UNESCO (nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezet) 1965. szeptember 
8án Teheránban világkongresszust tartott, amelyen ráirányította a figyelmet az 
írástudatlanság felszámolásáért folytatott harc jelentőségére, ugyanis a megállapí
tások alapján az analfabetizmus akadálya lehet a gazdasági élet és a nemzeti kultú
ra fejlesztésének. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által közzétett felméré
sek szerint 1965ben az emberiség mintegy 44 %a bizonyult írástudatlannak (ez az 
arány 1978ra 32,5 %ra, 1990re 27 %ra, a 20. század végére pedig 16%ra csök
kent). A kongresszus végül úgy döntött, hogy szeptember 8a legyen az analfabetiz
mus elleni küzdelem nemzetközi napja. Az 1990es évektől a világnapon az UNESCO 
kitüntetéssel jutalmazza azon szervezeteket, melyek sokat tettek az írástudatlanság 
megszüntetéséért. A jelenség felszámolásáért az UNICEF (gyermeksegélyezési 
alap) is minden évben komoly erőfeszítéseket tesz. Napjainkban írástudatlanok leg
nagyobb arányban Afrika, Ázsia és DélAmerika kevésbé fejlett országaiban élnek.

Kislexikon

Karikatúra Könczey elemér: szigor

A Trivium Egyesület fantasynovella és 
regénypályázatot hirdet Két világ ha
tárán címmel, amelyen rendszeresen 
publikáló és kezdő írók egyaránt in
dulhatnak olyan magyar nyelvű, önál
lóan értelmezhető prózai művekkel, 
amelyek eddig semmilyen formátum
ban nem jelentek meg. Egy pályázó ma
ximum két művel nevezhet be, az alábbi 
megoszlás szerint: 2 novella / 2 regény 
/ 1 regény és 1 novella. A szervezők 
olyan történeteket várnak, amelyek
ben a szereplők saját erejükből (például 
egyedi képesség, átváltozás) vagy kül
ső segítséggel (mágia, különleges esz
közök), esetleg akaratlanul átjutnak/
átutaznak különböző világokba (létsí
kok, párhuzamos világok), találkoznak 
más világok lakóival/lényeivel, akik/
amik befolyásolják az életüket, vagy ők 
befolyásolják a lakók/lények életét. Be
nevezési díj nincs. A kiírásra minimum 
húszezer, legtöbb százezer leütésnyi 
(szóközökkel együtt) pályamű küldhe
tő be. A legjobb értékelést kapott alko
tásokat az egyesület 2019ben nyomta
tott formátumú antológiában, ekönyv
ben és hangos könyvben megjelenteti, 
majd webshopban és könyvesboltban 
értékesíti. A szerző a nyomtatott kötet
ből tíz, az ekönyvből és hangos könyv
ből pedig egyegy tiszteletpéldányt kap. 
Beküldési határidők – novellapályázat: 
2018. november 30., regénypályázat: 
2019. február 28. További részletes in
formációk a http://triviumnet.hu we
boldalon találhatók.

A Hagyományok Háza népmesemondó
versenyt hirdet Hencidától Boncidáig 
címmel. A vetélkedőre 18 év feletti pá
lyázók nevezhetnek be 2018. október 
10éig. A szervezők azok jelentkezését 
várják, akik hagyományosan, élőszavas, 
improvizatív módon elmondott nép
mesék előadásában otthonosak. A  ver
senyre három kategóriában lehet je
lentkezni: pedagógusok, hivatásos me
semondók, valamint kezdő tehetségek 
különkülön mérhetik össze tehetségü
ket. A pályázók jelentkezhetnek a Ha
gyományok Háza honlapjáról elérhe
tő online regisztrációs űrlap kitöltésé
vel, illetve egy videofelvétel elküldésé
vel, amelyen egy elejétől végéig elmon
dott magyar népmese (legalább egy
fős hallgatóság előtt) van bemutatva, 
az értékeléshez megfelelő minőségben 
(7–45 percben). A területi elődöntőket 
(amelyen a részvétel önköltséges) 2018 
novemberében és decemberében szer
vezik, a döntőt pedig 2019 júniusában 
tartják. További részletes információk a 
www.hagyomanyokhaza.hu/versenyek 
weboldalon találhatók..

Felhívás

Ki kicsoda?

Bonyodalmakkal teli napra készülhet, így 
ez alkalommal szüksége lesz a szakmai 
tapasztalataira és a tudására. Cselekedjék 
mindig tárgyilagosan!

Ikrek 

Fárasztó napra készület, megérzései ma 
rossz tanácsadónak bizonyulnak. Sok 
bosszúságtól kímélheti meg magát, ha 
meghallgatja a társait is.

Mérleg 

Kissé túlbecsüli az erőforrásait, emiatt 
pedig rosszul méri fel a lehetőségeit. Pró-
báljon meg a realitás talaján maradni, ha 
nem akar rontani a helyzetén!

Rák 

Fordítson több figyelmet az aktuális mun-
kálataira, új vállalkozásokba pedig ne 
kezdjen bele! Őrizze meg a higgadtságát, 
és bízzon az intuícióiban!

Bak 

Nehezen tud dönteni komoly ügyekben. 
Ne hagyja, hogy úrrá legyen Önön a tü-
relmetlenség! Inkább vonuljon vissza, és 
csupán a háttérből dolgozzék!

Bika ápr. 21. – máj. 20. 

Fontos lépéseket tehet a tevékenységé-
ben, ha mer kockáztatni, és nem riad meg 
a kihívásoktól. A kétes vállalkozásoktól vi-
szont tartsa távol magát!

Skorpió 

Kisebb feszültség tombol a környezeté-
ben, ezért ha teheti, határolódjék el a fe-
lesleges szócsatáktól, és kizárólag a napi 
teendőire koncentráljon!

Oroszlán 

Uralkodó bolygója remek lehetőségeket 
teremt Önnek az érvényesüléshez. En-
gedje szabadon a fantáziáját, és szakítson 
a megszokott módszerekkel!

Vízöntő 

Ha eredményeket akar elérni, más meg-
oldásokhoz kell folyamodnia. Vegye észre 
az előnyös körülményeket, ha pedig szük-
séges, kérjen útbaigazítást!

Nyilas 

Ezúttal kizárólag a saját erejére támasz-
kodhat, külső segítségre egyáltalán nem 
számíthat. Fektessen nagyobb hangsúlyt 
a személyes kapcsolataira!

Szűz 

Teljesen felborul a megtervezett napja, sok 
buktató hátráltatja a munkáját. Maradjon 
alkalmazkodó, és egyszerre csakis egy do-
loggal foglalkozzék!

Halak 

Ossza be okosan az energiáját, és ne ha-
markodja el a teendőit, mert ezzel zsákut-
cába sodorja magát! Igyekezzék lépésről 
lépésre haladni!

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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