
Kalendárium
Október 12., péntek
Az évből 285 nap telt el, hátravan még 
80.

Névnap: Miksa
Egyéb névnapok: Edvin, Maximilián, Mi-
sa, Rezső, Szemere, Szerafina, Tirzusz
A Miksa férfinév a Miklós régi magyar 
becéző formájából önállósult. Október 
12-e az amerikai kontinens legtöbb álla-
mában Amerika felfedezésének emlék-
napja, ugyanis 1492-ben ezen a napon 
érte el Kolumbusz Kristóf konkvisztá-
dor a Bahama-szigeteket.
Katolikus naptár: Szent Edvin, Miksa, 
Rezső
Református naptár: Miksa
Unitárius naptár: Miksa
Evangélikus naptár: Miksa
Zsidó naptár: Hesván hónap 3. napja

Október 13., szombat: Ede, Kálmán
Az Ede férfinév az Edvárd, Eduárd nevek 
rövidüléséből ered, jelentése: birtokát 
megőrző. A Kálmán török eredetű férfi-
név, jelentése: maradék.

Október 14., vasárnap: Heléna, Ilona
Az Ilona női név a görög Heléna magyar 
alakformája, jelentése: fényes, sugárzó.

Derült égboltra, többórás napsütésre 
készülhetünk, fátyolfelhők csak ritkán 
képződnek. Napközben mérsékelt lesz 
a légmozgás. A reggeli órákban 10, 15 
fok várható. A hőmérséklet csúcsérté-
ke 17, 23 fok között alakul.

Ossza meg velünk 
véleményét!
Írjanak nekünk, mi pedig lehe-
tõ ségeinkhez mérten közöljük 
véleményüket. Olvasói levele i-
ket 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, illet -
ve a ke resztrejtvényekkel kapcso-
la tos észre vételeiket a szolg@
kronika.ro e-mail-címre várjuk.

Időjárás

Csíkszereda
10° / 17°

Kolozsvár
14° / 21°

Marosvásárhely
12° / 20°

Nagyvárad
14° / 21°

Sepsiszentgyörgy
11° / 19°

Szatmárnémeti
14° / 22°

Temesvár
15° / 23°

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.
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Név:Tel.:

Cím:

Tibi kérdezi Lacitól:
– És egyébként mi a foglalkozá-
sod?
– Kedő vagyok.
– Mi az, hogy kedő? Ezt nem 
értem!
– Kereskedő!
– Ezt miért nem mondtad 
előbb?
– ...! (Poén a rejtvényben.)

Nem érti

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.

Szigligeti Ede (1814–1878) drámaíró, 
színpadi rendező Nagyváradon szüle-
tett Szathmáry József néven. Tanulmá-
nyait szülővárosában, valamint Temes-
váron végezte. Szülei papnak szánták, 
ő maga viszont orvos akart lenni. Eköz-
ben színészetről ábrándozott, verseket 
írt, illetve színdarabokkal kísérletezett. 
1834-ben Pestre költözött, majd fel-
csapott színésznek. Szigorú apja azon-
ban megtiltotta, hogy az ő nevét viselje, 
ezért Kisfaludy Sándor egyik regéjétől 
ihletve a Szigligeti Eduárd művésznevet 
vette fel. Kezdetben kisebb szerepeket 
kapott, táncos, kardalos és ügyelő volt, 
de hamarosan megírt egy tragédiát, 
amely Megjátszott cselek címen szín-
re került. Ezt az elkövetkező évek alatt 
több komoly dráma követte, amelyek 
színpadi előadásmódjukban előnyösen 
különböztek az akkori eredeti darabok 
áradozásától, és többnyire sikert is arat-
tak. Drámaköltői tehetsége az 1837-ben 
megnyílt budapesti Nemzeti Színház 
falai között bontakozott ki. 1839-ben 
feleségül vette Sperling Franciska éne-
kesnőt. Az Akadémia 1840-ben, a Kis-
faludy Társaság 1845-ben tagjává vá-
lasztotta. Pályája során több mint száz 
eredeti darabot írt.
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Két férfi beszélget:
– Mondd, Béla, te mit nézel meg leg-
először, amikor elhalad melletted egy 
csinos nő?
– Hát természetesen azt, hogy figyel-e 
a feleségem.

Vicc

Gravitáció (2013)

Alfonso Cuarón 2011-ben forgatókönyvet írt két űrhajós expedíciójáról, akik egy 
meghibásodott űrteleszkóp javítására vállalkoznak, küldetésük azonban tragédi-
ába torkollik. A történet megírására Cuarónt Az űrben rekedve (1969) című drá-
ma inspirálta, a forgatókönyvet pedig fiával, Jonásszal közösen írta meg; néhány 
ötlettel George Clooney is hozzájárult. A film érdekessége, hogy csak két szereplő 
látható egész idő alatt. A két alakításra több színészt is kiszemeltek a producerek, 
többek között Angelina Jolie-t, és Robert Downey Jr.-t, végül George Clooney-ra 
és Sandra Bullockra esett a választás. A filmezések 2012-ben zajlottak főleg a brit 
Pinewood és Shepperton stúdióban Cuarón irányításával, ahol számítógépes grafi-
kát és 3D-s effektusokat alkalmaztak. A sci-fit tíz Oscar-díjra jelölték (többek közt a 
legjobb film és női főszereplő kategóriában), amelyből hetet elnyert (rendező, ope-
ratőr, vágás, zene, hangvágás, hangkeverés, vizuális effektusok). A közel 100 millió 
dollárból született produkció eddig 730 millió dollár bevételt eredményezett.

Filmlexikon

Karikatúra KÖNCZEY ELEMÉR: FEJLŐDÉS

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 elnyerő alkotá-
sokat az egyesület 2019-ben nyomta-
tott formátumú antológiában, e-könyv-
ben és hangos könyvben megjelenteti, 
majd webshopban és könyvesboltban 
értékesíti. 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, ter-
jedelme nem haladhatja meg a tízezer 
betűhelyet. Az íráshoz nyolc, a tartalom-
hoz szorosan kapcsolódó fényképet is 
kérnek. A pályaműveket 2018. december 
14-éig fogadják el PDF-formátumban, 
egy szintén PDF-for mátumban 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, telefon-
szám, aláírás. Az első helyezettet 500, 
a második helyezettet 250, a  harmadik 
helyezettet pedig 150 euróval díjazzák.

Felhívás

Ki kicsoda?

Válassza mindig a legegyszerűbb megol-
dásokat, és maradjon a realitások talaján! 
Helyezze szilárd alapokra a céljait, csak 
minimálisan kockáztasson!

Ikrek

Próbáljon magabiztosan viselkedni, és 
tartsa szem előtt a célkitűzéseit! Mellőzze 
azokat a felkéréseket, amelyek túlságo-
sak sok kockázattal járnak.

Mérleg

Az elképzelései szerint alakulnak a dolgok. 
Ráadásul most olyan energiák is felszaba-
dulnak Önben, amelyek még nagyobb tel-
jesítményekre sarkallják.

Rák

Maradjon nyitott a környezetében élőkkel, 
de válogassa meg, kiket avat be a terve-
ibe! Csupán így kerülheti el, hogy bárki is 
visszaéljen a bizalmával.

Bak

Elhamarkodott döntései miatt a teendői 
zsákutcába kerülnek. Elemezze a közel-
múlt fejleményeit, és lehetőleg ne köves-
se el ugyanazon hibákat!

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Hivatásában kissé feszült hangulat ural-
kodik, ezért ha teheti, kerülje a vitákat! 
Bármilyen helyzetbe is sodródik, igyekez-
zék racionálisan érvelni!

Skorpió

Ne töltsön túlságosan sok időt álmodo-
zással, inkább a jelenre, valamint az ak-
tuális tennivalókra koncentráljon! Őrizze 
meg a kiegyensúlyozottságát!

Oroszlán

Mozgalmas nap vár ma Önre. Amennyi-
ben beveti szakmai tapasztalatait és kivá-
ló észjárását, szinte minden szituációból 
eredményesen jöhet ki.

Vízöntő

Kicsit megingott az önbizalma, így nehe-
zen talál megoldásokat a teendőire. Olyan 
emberekkel vegye körül magát, akik pozi-
tív energiát sugároznak!

Nyilas

Bár a bevállalt feladatai első látásra nehe-
zen kivitelezhetők, gyakorlatának köszön-
hetően megtalálja a megoldásokat. Lépé-
sei során maradjon elővigyázatos!

Szűz

Rendkívül feszült légkörben kell ma helyt-
állnia. Ha képes lesz önfegyelmet gyako-
rolni, akár Ön lehet az a személy, aki elsi-
mítja a kirobbanó vitákat.

Halak

Kiegyensúlyozott, és határozottan halad a 
céljai felé. Arra viszont ügyeljen, hogy ne 
sodorja félre azokat, akik hasznos taná-
csokkal fordulnak Önhöz!

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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