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Kalendárium
Szeptember 14., péntek
Az évből 257 nap telt el, hátravan még 
108.

Névnapok: Roxána, Szeréna
Egyéb névnapok: Ciprián, Ildikó, Ro-
xán, Rozanna, Rozita, Róza
A Roxána perzsa származású női név, 
jelentése: ragyogó. A Szeréna latin ere-
detű női név, jelentése: derűs, vidám, 
nyugodt.
Katolikus naptár: Szent Kereszt 
felmagasztalása, Szeréna
Református naptár: Szeréna
Unitárius naptár: Szerénke
Evangélikus naptár: Szeréna, Roxána
Zsidó naptár: Tisri hónap 5. napja

Szeptember 15., szombat: Enikő, 
Melitta
Az Enikő női név Vörösmarty Mihály 
alkotása a csodaszarvas mondájában 
szereplő Enéh névből. A Melitta görög 
gyökerű női név, jelentése: szorgalmas. 
Rokon neve: Melissza.

Szeptember 16., vasárnap: Edit
Az Edit germán eredetű női név, eleme-
inek jelentése: birtok, örökség, vagyon 
és harc. Önállósult alakformája: Ditta.

Többnyire derült marad az égbolt, 
csa padék csak elszigetelten fordul elő. 
Nap közben mérsékelt lesz a lég moz-
 gás. A reggeli órákban 16, 23 fok vár ha-
tó. A hőmérséklet csúcsértéke 21, 29 
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
20° / 25°

Marosvásárhely
20° / 25°

Nagyvárad
21° / 27°

Sepsiszentgyörgy
17° / 22°

Szatmárnémeti
23° / 29°

Temesvár
22° / 28°

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
14/5 

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A rendőr rászól a fiára:
– Fiam, ne dohányozz, korai 
az még neked.
– De, papa, te is ötödikes vol-
tál, amikor elkezdtél cigaret-
tázni!
– Igen, fiam, ... (Poén a rejt-
vényben.)

Ejnye, fiam!

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.

Édith Piaf (1915–1963) francia san-
zonénekesnő, illetve színésznő volt, aki 
Édith Giovanna Gassion néven született 
szegény család gyermekeként Párizs-
ban. Gyermekkorában utcai énekesként 
szerepelt, ekkor figyelt fel tehetségére 
Louis Leplée kabaréigazgató, aki elindí-
totta pályáján. Ő adta neki a Piaf nevet 
(ami a francia argóban verebet jelent). 
1936-ban Raymond Asso költő karolta 
fel, aki sanzonokat írt neki, és kiharcol-
ta első revüszínházi fellépését. A világ-
háború idején rendszeresen énekelt a 
katonáknak. 1947-ben lépett fel először 
New Yorkban, de slágerei itt csak jóval 
ezután arattak sikereket. Ekkoriban is-
merte meg szerelmét, Marcel Cerdan 
ökölvívó-világbajnokot, aki két évre rá 
egy balesetben elhunyt. Emiatt Édith 
alkoholista lett, amitől élete végéig nem 
tudott szabadulni. 1952-ben feleségül 
ment Jacques Pills énekeshez, de 1956-
ban elvált tőle. Az 1950-es évek köze-
pére egészsége megrendült, és orvosai 
tiltása ellenére újra színpadra lépett. 
Ebben az időszakban születtek a leg-
ismertebb slágerei (Padam, padam..., 
Milord; Non, je ne regrette rien). Nem 
sokkal ezután gyógyíthatatlan, áttétes 
rákot diagnosztizáltak nála.
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– Holnap ünneplem a bádoglakodalma-
mat – mondja egy férfi a barátjának.
– Bádoglakodalmat? Ilyet még nem is 
hallottam!
– Igen. Holnap lesz öt éve, hogy egyfoly-
tában konzervet eszem.

Vicc

Ragadozó (1987)

A Rocky 4 (1985) című film megjelenése után Hollywoodban olyan poén keringett, 
miszerint a bokszbajnok Rocky Balboát már csak egy ufó tudná legyőzni. Ezen tré-
fálkozás alapján a Thomas fivérek (Jim és John) forgatókönyvet írtak egy földönkí-
vüli lényről, aki ragadozóként emberekre vadászik. Az alkotók a főszerepre Arnold 
Schwarzeneggert szerződtették, a további karakterekre Carl Weatherst és Jesse 
Venturát kérték fel, valamint Kevin Peter Hallt a Ragadozó megformálására, bár ere-
detileg a producerek ezt a szerepet Jean-Claude van Damme-nak szánták. A forga-
tások teljes egészében Mexikóban zajlottak 1986 folyamán. A 18 millió dollárból ké-
szült sci-fi hatalmas kasszasiker lett, és közel 100 millió dollár bevételt hoztak a gyár-
tóknak. A kaland-thrillert Oscar-díjra jelölték a vizuális effektusokért. A történetnek 
több leágazó folytatása is született: Ragadozó 2 (1990), Ragadozók (2010), A  Ha-
lál a Ragadozó ellen 1–2 (2004/2007), utóbbi kettő hatalmas bukás volt. A  szto-
ri legújabb része (Predator: A ragadozó) idén szeptemberben kerül a mozikba.

Filmlexikon

Karikatúra KÖNCZEY ELEMÉR: KÖLCSÖNHATÁS

A Trivium Egyesület fantasynovella- és 
regénypályázatot hirdet Két világ ha-
tárán címmel, amelyen rendszeresen 
publikáló és kezdő írók egyaránt indul-
hatnak olyan magyar nyelvű, önállóan 
értelmezhető prózai művekkel, ame-
lyek eddig semmilyen formátumban 
nem jelentek meg. Egy pályázó maxi-
mum két művel nevezhet be, az alábbi 
megoszlás szerint: 2 novella / 2 regény 
/ 1 regény és 1 novella. A szervezők 
olyan történeteket várnak, amelyekben 
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 küldhető 
be. A legjobb értékelést kapott alkotá-
sokat az egyesület 2019-ben nyomta-
tott formátumú antológiában, e-könyv-
ben és hangos könyvben megjelenteti, 
majd webshopban és könyvesboltban 
értékesíti. A szerző a nyomtatott kötet-
ből tíz, az e-könyvből és hangos könyv-
ből pedig egy-egy tiszteletpéldányt kap. 
Beküldési határidők – novellapályázat: 
2018. november 30., regénypályázat: 
2019. február 28. További részletes in-
formációk a http://triviumnet.hu web-
oldalon találhatók.

A Hagyományok Háza népmesemondó-
versenyt hirdet Hencidától Boncidáig 
címmel. A vetélkedőre 18 év feletti pá-
lyázók nevezhetnek be 2018. október 
10-éig. A szervezők azok jelentkezését 
várják, akik hagyományosan, élősza-
vas, improvizatív módon elmondott 
népmesék előadásában otthonosak. 
A versenyre három kategóriában lehet 
jelentkezni: pedagógusok, hivatásos 
mesemondók, valamint kezdő tehetsé-
gek külön-külön mérhetik össze tehet-
ségüket. A pályázók jelentkezhetnek a 
Hagyományok Háza honlapjáról elérhe-
tő online regisztrációs űrlap kitöltésével, 
illetve egy videofelvétel elküldésével, 
amelyen egy elejétől végéig elmondott 
magyar népmese (legalább egyfős 
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?

Ma nincs meg Önben a küzdőszellem, 
ezért kerülje azokat a szituációkat, ahol 
nézeteltérés születhet! Részesítse előny-
ben a határidős teendőket!

Ikrek

Habár első látásra megoldhatatlannak 
tűnnek a teendői, némi segítséggel még-
is képes lesz túllépni a buktatókon. Fogad-
ja el a felkínált segítséget!

Mérleg

Ne hagyja felszínre törni az indulatokat, 
ugyanis azok visszafordíthatatlan körül-
ményeket eredményezhetnek. Jobban te-
szi, ha elkerüli a társaságot.

Rák

Holtpontra kerülnek a célkitűzései. Tegye 
félre az önfejűségét, és kössön kompro-
misszumot, csupán ekként lesz esélye 
eredményeket elkönyvelni.

Bak

Hivatásában szép eredményeket érhet 
el, ha a megérzéseire támaszkodik. Most 
bátran kockáztathat, azonban mindig ma-
radjon a realitások talaján!

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ütemezze be a napját, haladjon az Ön ál-
tal tervezett úton. Amennyiben válaszút 
elé kerül, hagyja, hogy mások tereljék Önt 
a megfelelő irányba!

Skorpió

Váratlan helyzetekre számíthat, némelyik-
hez pedig nagy szüksége lesz higgadtság-
ra, hogy felül tudjon emelkedni a hirtelen 
létrejövő problémákon!

Oroszlán

Fektesse a hangsúlyt azon kihívásokra, 
amelyeket eddig mindig elkerült! Marad-
jon objektív, lehetőleg ne veszítse szem 
elől a többi célkitűzéseit se!

Vízöntő

Találja meg a belső egyensúlyát, és te-
remtsen harmóniát a környezetében! Ma-
radjon körültekintő, a döntéshozatalok 
előtt pedig mindig mérlegeljen!

Nyilas

Annak ellenére, hogy rengeteget tesz a 
munkálatai érdekében, most úgy érzi, 
cseppet sem halad a tennivalóival. Próbál-
jon változtatni a módszerein!

Szűz

Kissé szétszórt a viselkedése, így a mai 
eredményei azon múlnak, miként tudja a 
helyes irányba terelni a feladatait. Ossza 
be okosan az energiáit!

Halak

A mai nap nem kedvez az anyagi dolgok-
nak, ezért óvakodjék a vakmerő lépések-
től! Legyen mindenben mértékletes, és 
ne vállaljon túl sok munkát!

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.




