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Krónika  2018. október 11., csütörtök

Kalendárium

Karikatúra

KÖNCZEY ELEMÉR: SZÖVEG NÉLKÜL

Erdélyi Napló,
41. szám

Október 11., csütörtök
Az évből 284 nap telt el, hátravan még
81.
Névnap: Brigitta
Egyéb névnapok: Brúnó, Celina, Csanád, Csák, Germán, Gitta, Jakab, Lajos,
Mária, Platina, Sándor, Szelina, Tódor,
Zelina
A Brigitta kelta eredetű női név, jelentése: magasztos, erős, erényes. Német
rövidüléséből önállósult a Gitta. Rokon
neve: Birgit, Brigitte.
Birgit Nilsson (1918–2005) svéd opera-énekesnő volt, aki erőteljes szopránhangjának köszönhetően a Richard
Wagner, illetve a Richard Strauss zenedrámák főszereplőjeként hódította meg
a világot. 1982-ben visszavonult a színpadról, ezt követően idejét többnyire az
énekoktatásnak szentelte. Önéletrajzi
könyve 1997-ben jelent meg Nilsson –
Életem, az opera címmel.
Katolikus naptár: Boldog XXIII. János
pápa, Brigitta, Gitta, Etel
Református naptár: Brigitta
Unitárius naptár: Brigitta, Gyöngyi
Evangélikus naptár: Brigitta, Gitta
Zsidó naptár: Hesván hónap 2. napja

Felhívás
A Trivium Egyesület fantasynovella- és regénypályázatot hirdet Két világ határán címmel, amelyen rendszeresen publikáló és kezdő írók egyaránt indulhatnak olyan magyar
nyelvű, önállóan értelmezhető prózai művekkel, amelyek eddig semmilyen formátumban nem jelentek meg. Egy pályázó maximum két művel nevezhet be. Beküldési
határidők – novellapályázat: 2018. november 30., regénypályázat: 2019. február 28.
További részletes információk a http://triviumnet.hu weboldalon találhatók.

Kislexikon
A testékszerek története
A testékszerek (más nevén a piercingek) már az ősi kultúrákban jelen voltak. Az első
effajta ékszerek növényi és állati anyagokból, csigákból, kagylókból, később pedig
rézből és nemesfémből készültek. A primitív népeknél a testékszerek nemcsak esztétikai funkcióval bírtak, viselőjük társadalmi rangját, korát, foglalkozását, illetve a
közösségben betöltött szerepét is jelezték. Az ázsiai, afrikai, ausztrál és dél-amerikai
őslakók egyaránt viselték és viselik ma is. Az ókori Egyiptomban és Rómában is divatossá vált a testékszer; itt elsősorban a királynők, valamint a rátarti férfiak viselete
volt. Az előkelő hölgyek már a 17. században hordtak mellékszert; az intimpiercing
Európában a 19. században vált ismertté. A piercingek az 1970-es években kialakuló
punk mozgalom ráván terjedtek el. Akkoriban a rendszert ellenző, a társadalomtól
való elkülönülésüket sokféle módon kifejezni kívánó punkok karikákat lövettek az
arcukra. Manapság a testékszerek bőrbarát anyagokból, főleg titánból vagy nióbiumból készülnek. A piercing elnevezés angol eredetű szó, amely áthatolást jelent.

Jó főnök
Kovács bekopogtat az igazgató
irodájába, és szerényen eléáll:
– Főnök úr, ma van a 25. évfordulója annak, hogy a cég szolgálatában állok.
Mire a főnök:
– Jól van, akkor ... (Poén a rejtvényben.)

Ki kicsoda?
Brigitte Bardot francia színésznő és
énekesnő 1934-ben született Párizsban
gazdag család lányaként. Gyerekkorától
kezdve tanult táncolni, ba lettkarrierre
vágyott. Tizenöt évesen fotómodell lett.
1949-ben anyja kapcsolatai révén fellépett a Fashion Show-ban, aztán számos
magazin címlapján jelent meg. Roger
Va dim rendező-producer vezette be a
filmipar világába, aki 1952-ben feleségül
vette őt. Ugyanebben az évben debütált
a filmvásznon A normann fogadó című
vígjátékban. A 60-as években ruhái és
frizurái megszabták a korszak divatirányzatát. 1957-ben elvált Vadimtól, később
még háromszor ment férjhez. 1987-ben
állatvédő alapítványt hozott létre. Karrierje során 45 filmben szerepelt. A Viva
Maria! (1965) című filmben nyújtott teljesítményéért BAFTA-díjra jelölték.

Sudoku
A négyzetrács üres négyzeteibe úgy
kell beírnunk a hiányzó számokat,
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban
megtalálható legyen 1-től 9-ig minden egyes szám, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az
összes szám 1-től 9-ig.
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Ossza meg velünk
véleményét!

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be október 21-éig szerkesztőségünk új címére
(400027 Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37.). A beküldők közt hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
október
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Név:Tel.:
Cím:

Jövőtől liberalizálná a buszos személyszállítást a román kormány.
Lu cian Șova szállításügyi miniszter
egy uniós rendeletet ültetne életbe,
amivel a szállítócégek nem értenek
egyet. A cégvezetők szerint a romániai piacra bejövő tőkeerős nyugati vállalatok a legtöbb hazai szállításügyi
céget kiiktatnák a versenyből. Az Erdélyi Napló összeállításából kiderül,
milyen veszélyeket rejt magában a
személyszállítás teljes felszabadítása, illetve ez milyen előnyökkel járhat
az utasok számára. Lapcsoportunk
munkatársának, Szucher Ervinnek
a napokban jelent meg a második riportkötete az erdélyi magyar
szórványról. A vele készült interjúban többek között arról beszél, hogy
a Mócvidék kellős közepén élő őshonos magyarok vagy az ötven évvel
ezelőtt a Regátba vetődött székelyföldiek egyaránt a velük való törődést értékelik a leginkább. A legtöbb
településen elmondják, hogy újságíró húsz-harminc vagy akár negyven
évvel ezelőtt kereste fel őket utoljára,
és színházi előadást, folklórműsort
legfeljebb a tévében látnak. Román
foci: eltűnő klubok, csökkenő színvonal címmel a polgári hetilap a hazai labdarúgás rendszerváltás utáni
harminc évéről készít egy látleletet.
A szerző szerint a romániai labdarúgóligák színvonala sokat romlott, a
csapatok száma pedig drasztikusan
csökkent. Mindez pedig a sikeres
nemzetközi kupaszereplést sínylette meg, de hozzájárult a válogatott
gyengébb teljesítményéhez is. A lap e
heti portréinterjúja a Svédországban
élő, Kolozsvárról indult Mayer Hella
képzőművészt mutatja be, aki egész
életére magával vitte a kincses város
hangulatát és szellemi örökségét.
A kínálatot a heti tévéműsor-melléklet egészíti ki.

Vicc
Egy porszívóügynök betolakodik egy
házba, és a háziasszony minden tiltakozása ellenére nagy rakás piszkot szór a
szoba közepére. A nő felháborodik:
– Maga mégis mit képzel?!
– Asszonyom, ígérem magának, hogy
amit ez a csodálatos porszívó nem szív
fel, azt én magam fogom megenni!
– Hát akkor máris teszek rá magának
egy kis tejszínhabot, ugyanis ebben a
lakásban nincs áram.

Írjanak nekünk, mi pedig lehetõ ségeinkhez mérten közöljük
véleményüket. Olvasói levele iket a Redacţia Krónika, str. Re gele Ferdinand nr. 37., 400027,
Cluj-Napo ca posta címre vagy a
kronika@kronika.ro e-mail-címre
küldhetik. A tévéműsorral, illetve a ke resztrejtvényekkel kapcsola tos észre vételeiket a szolg@
kronika.ro e-mail-címre várjuk.

Horoszkóp
Kos

Időjárás
Továbbra is derült égboltra többórás
napsütésre készülhetünk, felhők csak
elvétve képződnek. Napközben többnyire szélcsend lesz. A reggeli órákban
10, 17 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 16, 23 fok között alakul.
Csíkszereda
10° / 16°
Kolozsvár
14° / 20°
Marosvásárhely
11° / 19°
Nagyvárad
14° / 21°
Sepsiszentgyörgy
11° / 19°
Szatmárnémeti
14° / 21°
Temesvár
17° / 23°

márc. 21. – ápr. 20. 

Megoldatlan magánéleti kérdések kerülnek napirendre, ezért mihamarabb végezzen a kötelezettségeivel, és koncentráljon
a személyes kérdésekre!

Bika

ápr. 21. – máj. 20.

%

Magatartásával zűrzavart kelt a környezetében. Mielőtt még elfajulnának a dolgok,
vonuljon a háttérbe, és onnan ügyködjék!
Döntéseit halassza el!

Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

&

Intézze célszerűen a hivatásbeli dolgait!
Helyezze háttérbe a saját érdekeit, mert
hosszú távon sokat veszíthet, ha szabad
utat enged a feszültségnek!

Rák

jún. 22. – júl. 23.

'

Tegye túl magát a kétségein, támaszkodjék az eddig szerzett gyakorlatára! Ne
hagyja magát senkitől befolyásolni, tartsa
magát az elgondolásaihoz!

Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

(

Hajlamos felhalmozni a tennivalókat, mivel nehezen tud nemet mondani a felkérésekre. Ha nem változtat a hozzáállásán,
komoly gondba kerülhet.

Szűz

aug. 24. – szept. 23. .

Új perspektívák nyílnak meg Ön előtt, ha
nem zárkózik el a kockázatosabb szituációktól. Uralkodó bolygója most szinte minden törekvését támogatja!

Mérleg

szept. 24. – okt. 23. 

Használja az adottságait, hogy sikeresen
át tudjon lendülni a holtpontokon! Csupán
így könyvelhet el eredményeket. A társaira
most nem számíthat.

Skorpió

okt. 24. – nov. 22.



Kiegyensúlyozottságának köszönhetően
ma a feszült helyzetekben is helyt tud állni. Hivatásában vegye át a vezető szerepet, és bátran kockáztasson!

Nyilas
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Lapszemle

nov. 23. – dec. 21.

,

Ossza meg az elképzeléseit a kollégáival,
hagyja őket azonosulni az Ön ötleteivel!
Hallgassa meg a nézeteiket, és csakis ezután lépjen tovább!

Bak

dec. 22. – jan. 20.

-

Válogassa meg a mondandóját! Maradjon
visszafogott, és figyelje kívülről az eseményeket! Ha lehet, ne avatkozzék bele mások magánügyeibe!

Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.



Igyekezzék uralkodni az érzelmein, mert
az indulatok ma negatív hatással lehetnek
a folyamatban lévő munkálataira! Legyen
mindenben megfontolt!

Halak

febr. 20. – márc. 20. 

Új támogatókat szerezhet, hogyha megőrzi pozitív gondolkodásmódját. A hatékonyság érdekében hallgassa meg a tapasztaltabbak véleményét is!

