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Kalendárium
Szeptember 11., kedd
Az évből 254 nap telt el, hátravan még 
111.

Névnapok: Teodóra, Jácint
Egyéb névnapok: Emánuel, Emil, Emí-
lián, Félix, Helga, Igor, Jácinta, Károly, 
Milán, Milton
A Teodóra német származású női név, 
amely latin közvetítéssel jött létre, jelen-
tése: Isten ajándéka. Férfi párja: Teodor. 
A Dóra és a Dorottya személynevek szin-
tén ebből erednek.
A Jácint görög gyökerű férfinév, amely 
a Hüakinthosz mitológiai név latin alak-
formájából jött létre. Női párja: Jácinta. 
A  jácint virágnak a neve is a mondai alak 
nevéből származik; a legenda szerint 
a szép ifjú kivívta az istenek haragját, 
majd életét vesztette, a véréből pedig 
keletkezett a róla elnevezett virág, mely-
ből napjainkban mintegy háromszáz 
fajta létezik.

Katolikus naptár: Szent Jácint, Szent 
Igor, Helga, Teodóra
Református naptár: Teodóra
Unitárius naptár: Árpád, Teodóra
Evangélikus naptár: Teodóra
Zsidó naptár: Tisri hónap 2. napja

A néhány órás napsütés mellett időn-
ként megélénkül a felhőzet, néhol eső 
is előfordul. Napközben a mérsékelt 
északnyugati szél sokfelé megerősödik. 
A reggeli órákban 14, 20 fok várható. 
A hőmérséklet csúcsértéke 18, 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. Regele Fer-
dinand nr. 37, 400027, 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
14° / 18°

Kolozsvár
18° / 23°

Marosvásárhely
17° / 23°

Nagyvárad
19° / 25°

Sepsiszentgyörgy
17° / 20°

Szatmárnémeti
20° / 26°

Temesvár
20° / 26°

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be szeptember 23-áig szerkesztőségünk új címére 
(400027 Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37). A beküldők közt hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
11/2 

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az orvos megvizsgálja a felesé-
gét, majd behívja a férjet, és azt 
mondja neki:
– Uram, van egy jó hírem, meg 
egy rossz. A rossz az, hogy a 
feleségének szifilisze van. A jó 
pedig az, hogy ... (Poén a rejt-
vényben.)

Jó és rossz

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.

Szinetár Dóra Jászai Mari-díjas magyar 
színésznő, énekesnő 1976-ban született 
művészcsaládban; apja Szi ne tár Miklós 
rendező, anyja pedig Hámori Ildikó szí-
nésznő, mindketten Kossuth-díjasok. Is-
kolai éveit a Leövey Klára-zeneiskolában 
kezdte, ezután a Magyar Táncművészeti 
Főiskolán folytatta a tanulmányait. Tizen-
három éves korában vált ismertté első, 
Dóra című albumával. Később különbö-
ző budapesti tánciskolákban klasszikus 
balettet, szteppet, akrobatikát, Limónt 
és Graham-modern technikákat tanult. 
1993-ban férjhez ment Lőcsei Jenő Liszt 
Ferenc-díjas balett-táncoshoz, azonban 
néhány év után elvált. 1995-ban a szolno-
ki Szigligeti Színház tagjává vált, 1996-tól 
pedig szabadfoglalkozású előadóként 
működött. 2001-től 2012-ig a Budapesti 
Ope rettszínház tagja volt, azóta szintén 
szabadúszó. 2005-ben Bereczki Zoltán 
színész felesége lett, házasságuk nyolc 
évig tartott. 2015 óta Makranczi Zalán 
színész házastársa. Minden házasságá-
ból egy-egy gyermeke született: Márton 
(1996), Zora Veronika (2007) és Ben-
jámin (2017). Színházi szerepei mellett 
szinkronszínészként is tevékenykedik. 
Eddig tizennégy nagylemeze jelent meg. 
2006-ban Jászai Mari-díjjal jutalmazták.
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A Krónika-nyereményjátékok szept-
ember 10-ei sorsolásának nyertesei 
– könyvnyereményben részesültek: 
1. Dobri György – Uzon, 2. Kő rösi Ka-
talin – Nagyszalonta, 3. Pálffy László 
– Torockó.

Nyertesek

A villamos története

Az áramszedős villamost Ernst Siemens német feltaláló alkotta meg 1879-ben, az 
első városi felsővezetékes villamoshálózatot pedig az amerikai Frank Sprague ter-
vezte 1887-ben. Ezen technológia forradalmasította a közúti vasutat, és a 20. század 
elejére világszerte megjelentek a villamosok; a 20-as évekre szinte az összes euró-
pai nagyváros útjait behálózták a vágányok. A II. világháború után az autóbuszok 
egyre nagyobb teret nyertek, így a villamosközlekedés jelentősen háttérbe szorult, 
és az 50-es évekre sokfelé felszámolták a sínen közlekedő közúti járműveket. A 80-
as években újfent fellendült a villamosforgalom főleg Nyugat-Európában, miután 
Németországban megjelentek a modern szerelvények, melyekbe már 4-5 csuklót is 
beépítettek, elérve a 40 méteres átjárható kocsik kialakítását. Ezzel együtt a padló-
szint is egyre lejjebb került, a 2000-es évek óta a 350 mm számít etalonnak. 2008-
ban Franciaországban forgalomba kerültek a biztonságosan kialakított alsóvezeté-
kes pályák, ez a rendszer később Sydney-ben, Pekingben és Dubajban is elterjedt.

Kislexikon

Karikatúra KÖNCZEY ELEMÉR: ÚJ MÓDSZERTAN

A vendég dühösen panaszolja a 
pincérnek:
– Főúr! Ez a pörkölt gyalázatos! Azon-
nal hívja ide az étterem vezetőjét!
– Sajnos nem lehet, uram, ugyanis a 
főnök most nincs bent.
– Hát mégis hol van?
– Nos éppen a szomszéd étteremben 
ebédel.

A 2018. augusztus 27–31. között 
megjelent keresztrejtvények meg-
fejtései: augusztus 27., hétfő: Minden 
egyes apró darabját; augusztus 28., 
kedd: Írjon ceruzával!; augusztus 29., 
szerda: Már megint rossz buszra száll-
tam?!; augusztus 30., csütörtök: Hoz-
zátok költözik; augusztus 31., péntek: 
Úszni tanítom a kukacokat.

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egye-
sülete (SZMÚE) riportpályázatot hirdet 
Magyarok a román nemzetállamban 
címmel. Irányadó kérdéskör: Milyen kö-
vetkezményekkel járt Erdély Romániához 
csatolása az itteni magyarokra nézve? 
Hogyan ítélik meg a jelenlegi helyzetü-
ket? Miként viszonyulnak a szülőföldhöz 
és a nemzeti önazonossághoz? Van-e 
közösségi jövőképük? Látnak-e megol-
dást gondjaikra és miként lehetne azt 
megvalósítani? Bárki pályázhat állam-
polgárságtól, életkortól és lakhelytől füg-
getlenül. Benevezni csak eddig meg nem 
jelent írásokkal lehet. A riportnak a meg-
adott témát kell feldolgoznia, terjedelme 
nem haladhatja meg a tízezer betűhelyet. 
Az íráshoz nyolc, a tartalomhoz szorosan 
kapcsolódó fényképet is kérnek. A pálya-
műveket 2018. december 14-éig fogadják 
el PDF-formátumban, egy szintén PDF-
formátumban megírt levél kíséretében 
Bedő Zoltán SZMÚE-elnök e-mail-címé-
re (bezo59@freemail.hu). A  levélnek a 
következő adatokat kell tartalmaznia: 
család- és keresztnév, születési év, lak-
hely, e-mail-cím, telefonszám, aláírás. Az 
adatokat bizalmasan kezelik. A pályázati 
eredményt 2019. január 14-én teszik köz-
zé. Az első helyezettet 500, a második 
helyezettet 250, a harmadik helyezettet 
pedig 150 euróval díjazzák. A nyertes pá-
lyamunkák a Brassói Lapokban, valamint 
a Hargita Népe, Háromszék, Népújság és 
Székely Hírmondó című megyei napila-
pokban jelennek meg. A díjak ünnepélyes 
átadása Sepsiszentgyörgyön a Magyar 
Kultúra Napján, 2019. január 22-én lesz.

Felhívás

Vicc

Megfejtések

Ki kicsoda?

A munkateljesítmény érdekében zárjon ki 
minden negatív tényezőt, és csak akkor 
vállaljon új feladatokat, ha már véglegesí-
tette a folyamatban lévőket!

Ikrek

Kissé rosszul mérte fel a helyzetét, ezért 
ne hozzon olyan változtatásokat, amelyek 
veszélybe sodornák az eredményeit vagy 
az anyagi biztonságát!

Mérleg

A mai napon hamar elveszíti a türelmét, 
és képtelen szót érteni a társaival. Ha le-
het, kerülje a konfliktushelyzeteket, pró-
báljon uralkodni az indulatain!

Rák

Bár a munkáját állandó nehézségek bo-
nyolítják, kitartásával szinte minden te-
endőre megtalálja majd az ideális megol-
dást. Őrizze meg az önbizalmát!

Bak

A kiszámíthatatlan magatartásával meg-
nehezíti a dolgát a környezetében élőknek, 
emellett sok hibát követ el. Mielőbb változ-
tasson a hozzáállásán!

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ha sikerül túljutnia a holtpontokon, min-
den teendőnek képes lesz a végére jár-
ni. Szükség esetén közelítse meg más 
szemszögből a problémákat.

Skorpió

Legyen határozott, illetve céltudatos, és 
igyekezzék az Ön által kijelölt úton halad-
ni! Semmiképp ne hagyja, hogy bárki Ön-
re erőltesse a saját akaratát!

Oroszlán

Sikerekben gazdag napra készülhet. Az el-
ért eredmények felszabadulttá teszik Önt, 
és arra ösztönzik, hogy átértékelje a hiva-
tásbeli kapcsolatait.

Vízöntő

Komoly kihívásnak kell eleget tennie. Te-
gye félre a büszkeségét, és kérjen támo-
gatást a kollégáitól, mert csakis így old-
hatja meg a jelenlegi helyzetet!

Nyilas

Ma kivételes alkalma adódik érvényesíte-
ni az eddig csak körvonalazódott elképze-
léseit. Készítsen ütemtervet, aztán bátran 
lépjen a tettek mezejére!

Szűz

Kerülje a könnyelmű lépéseket, mert azok 
beláthatatlan következményeket ered-
ményezhetnek! Vonuljon a háttérbe, és 
bízza másokra az irányítást!

Halak

Mai tevékenysége főleg precizitást igényel, 
ezért szenteljen elegendő időt a részletek 
kidolgozására. Próbáljon eleget tenni min-
den kötelezettségének!

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.




