
A nagy befogadóképességű átkelőhajókat elsősorban a szárazföld közelében 
található szigetek elérésére találták fel, valamint az olyan partszakaszok köz-
vetlen megközelítésére, amelyeket országúton csakis nagy kerülővel vagy egy-
általán nem lehetett megkörnyékezni. Bár kisebb kompszerű közlekedési esz-
közök már a középkor óta működnek, a legelső nagy méretű, gőzhajtású kom-
pot John Stevens amerikai feltaláló alkotta meg 1811-ben; ez a vízi jármű New 
York és Hoboken között üzemelt. A mai értelemben vett tengeri kompok az 
1930-as években épültek először Nagy-Britanniában, és főleg a La Manche csa-
torna átszelését szolgálták. Ezt követően egyre nagyobb (vasúti szerelvényeket 
és több száz gépjárművet továbbító) komphajók épültek, melyeken új techni-
kai megoldásokat alkalmaztak. A 60-as években megjelentek az első légpár-
nás átkelőhajók. Mára az effajta kompok a személyautók mellett kamionok és 
teherszállító konténerek elszállítására is alkalmasak. Jelenleg a legnagyobb 
ilyen fuvarhajó Írország és Wales között közlekedik; a hatszintes jármű közel 
2000 utast, 1300 személygépkocsit és 240 kamiont képes szállítani.
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A Borbála női név a görög származá-
sú Barbara régi, magyaros alakfor-
mája, jelentése: idegen, külföldi nő. 
Cillei Borbála (1392–1451) magyar 
és cseh királyné, valamint német-
római császárné volt, Luxemburgi 
Zsigmond második felesége. A köz-
tudatban általában bűnös asszony-
ként szerepel, a királynéról pedig 
hagyományosan elítélő kép maradt 
fent. Mindez elsősorban a róla, il-
letve családjáról szóló rosszindu-
latú híreszteléseknek köszönhető. 
Egyetlen gyermeke, Luxemburgi 
Erzsébet 1437 és 1439 között magyar 
királyné volt.

Barbara Bel Geddes (1922–2005)
Az Oscar-jelölt amerikai színésznő 
és író New Yorkban született 
színházi díszlettervező 
lányaként. Pályafutá-
sát 1941-ben kezdte a 
Cseberből vederbe cí-
mű Broadway-szín-
műben. Később 
szerepelt a Mély 
gyökerek, Macs-
ka a forró bádogte-
tőn és Mary, Mary 
című színdarabok-
ban, az utóbbi ket-
tőért Tony-díjat kapott. 
Filmvásznon 1947-ben de-
bütált Henry Fonda oldalán 
A hosszú éjszaka című produk-
cióban. Az Én emlékszem a mamára 
című fi lmdrámában nyújtott alakításáért 1949-ben Oscar-díjra jelölték. Ezután 
olyan krimikben volt látható, mint az Elia Kazan rendezésében készült Pánik 
az utcán (1950), 14 óra (1951) vagy az Alfred Hitchcock által rendezett Szédülés

(1958). Az 1960-as évektől főként sorozatokban 
vállalt szerepeket. Leghíresebb alakítását a Dal-
lasban formálta meg El lie Ewing karakterében, 
amelyért háromszor (1980, 1981, 1982) jelölték 
Aranyglóbusz díjra, végül 1982-ben megkapta 
a Golden Globe-szobrot. 1990-ben visszavonult 
a színészettől, és képzőművészként folytatta a 
munkáját, valamint kiadója volt számos gyerek-
könyvnek. Kétszer ment férjhez, két lánya szüle-
tett. Tüdőrákban hunyt el.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Hivatásában váratlan fejlemények zajla-
nak, ami miatt kritikus helyzetbe is kerül-
het. Legyen mindenben megfontolt, ma-
radjon a realitások talaján!

Önuralmának és kitartásának köszönhe-
tően szinte minden kötelezettségét telje-
síti. A munka mellett fektessen hangsúlyt 
a személyes viszonyaira is!

Tele van energiával, ezért most bátran 
bevállalhat bonyolultabb feladatokat is. 
Arra viszont vigyázzon, hogy a tevékeny-
ségét kapkodás nélkül végezze!

Adja át a kollégáinak a vezető szerepet, 
ugyanis semmi sem alakul a tervei sze-
rint. A kockázatos helyzetekben is en-
gedje, hogy mások döntsenek!

Kiváló hangulatot teremt maga körül, és 
készséggel áll rendelkezésre, ha valaki 
támogatást kér Öntől. Hamarosan meg-
lepő fordulatokban lesz része.

Uralkodó bolygója fokozza a lendületét, 
ezért ma bátran kezdeményezhet. Jelöl-
jön ki magának új célokat, ámde legyen 
elővigyázatos a lépéseiben!

Óvakodjék a vakmerő manőverektől, és 
figyeljen oda a jótanácsokra! Ne tegyen 
félreérthető kijelentéseket, mert azok-
nak súlyos hatásai lehetnek!

Bontsa meg a munkahelyi egyhangúsá-
got, és legyen megértő a társaival! Hagy-
ja szabadon a fantáziáját, vigyen egy kis 
kreativitást a munkájába!

Túlbonyolítja a megoldásokat, így a leg-
több tevékenysége holtpontra jut. Ezút-
tal jobban tenné, hogyha az észérvekre, 
illetve a tényekre alapozna.

Eredményes napra számíthat, amennyi-
ben okosan osztja be az idejét. Keresse 
az egyszerű eljárásokat! A komplex felké-
réseket utasítsa vissza!

Ma rendkívül felelőtlenül viselkedik, va-
lamint hajlamos vitákba keveredni. Ha 
teheti, kerülje el az olyan szituációkat, 
amelyekben döntéseket kell meghoznia!

Vegyen erőt magán, és emelkedjék felül 
a gondjain! Mindenre meg fogja találni a 
helyes módszert, csupán ki kell aknáznia 
a szakmai adottságait.

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

FEKETE HUMOR  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
0° / 1°

Kolozsvár
1° / 3°

Marosvásárhely
0° / 7°

Nagyvárad
6° / 8°

Sepsiszentgyörgy
1° / 5°

Szatmárnémeti
4° / 5°

Temesvár
6° / 7°
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Szolgáltatás2018. december 4.
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A Krónika-nyereményjátékok 2018. november 19–22. között megjelent 
keresztrejtvényeinek megfejtései: november 19., hétfő: ...nem vagy-e 
a fi am; november 20., kedd: ...a főzés érdekelne; november 21., szerda: 
...autót vezetek, hanem villamost; november 22., csütörtök: Oda vagyok 
kötve egy székhez.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2018. decem-
ber 16-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
6/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Bemegy a postás az orvoshoz, és el-
mondja a panaszait. Az orvos miután 
megvizsgálta, így szól:
– Uram, magának friss levegőre van 
szüksége. Sétáljon naponta legalább 
három-négy órát az utcán!
– ...? – kérdi a beteg. (Poén a rejtvény-
ben.)

Három-négy órát

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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