
Az ókori világ hét csodája alatt az ókor hét legismertebb építményét értik, 
amit először a szidóni Antipatrosz említett az időszámításunk előtti 2. szá-
zadban írt epigrammájában. A görög költő művében a legimpozánsabb 
építmények szerepeltek: a gízai piramisok, Szemirámisz függőkertje, ephe-
szoszi Artemisz-templom, Pheidiasz olümpiai Zeusz-szobra, a halikarnasz-
szoszi mauzóleum, a rodoszi kolosszus és az alexandriai világítótorony. 
Ezekből mára már csak a gízai nagy piramis létezik. Az többi építményt el-
pusztították a földrengések, tűzvészek, háborúk, vagy tönkretette az idő. 
Antipatrosz listája az idők során átalakult, és több ókori világcsoda is fel- 
vagy lekerült a világ csodáinak listájára, illetve listájáról. 2007-ben a kana-
dai New 7 Wonders Alapítvány egy szűkített listával szavazást kezdemé-
nyezett a világ hét új csodájának összeállítására. A végeredmény szerint a 
világ új hét csodája: Chichén Itzá (Yucatán-félsziget, Mexikó), Jézus-szobor 
(Rio de Janeiro, Brazília), Colosseum (Róma, Olaszország), kínai nagy fal 
(Kína), Machu Picchu (Peru), Petra (Jordánia) és Tádzs Mahal (Agra, India).

KALENDÁRIUM

A világ hét csodája

December 24., csütörtök
Az évből 359 nap telt el, hátravan 
még 7.

Névnapok: Ádám, Éva
Egyéb névnapok: Adél, Délibáb, 
Ervin, Evita, Hermina, Iringó, Léda, 
Noé, Noémi

Katolikus naptár: Ádám, Éva, 
Szent Adél
Református naptár: Ádám, Éva
Unitárius naptár: Ádám, Éva
Evangélikus naptár: Ádám, Éva
Zsidó naptár: Tévét hónap 
9. napja

Az Ádám sumér gyökerű férfi név, 
jelentése: ember. A név valamennyi 
sémi nyelvben földből valót vagy vö-
rös színűt is jelent. A 16. században 
nagyon gyakori személynév volt, vi-
szont a 19. század elejére szinte telje-
sen feledésbe merült. Az Éva héber 
származású női név, jelentése: életet 
adó. A Biblia szerint az első ember-
pár viselte ezt a két nevet.
Karácsony estéje: a keresztények 
ezen az éjszakán ünneplik a názáre-
ti Jézus születését. Emellett szigorú 
böjtnap is, amelyet este ünnepélyes, 
meghatározott ételekkel megterített 
asztal, illetve étkezés követ.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bonyolultan alakul a napja, nehezen ta-
lálja a lelki egyensúlyát. Keresse az opti-
mista emberek társaságát, csak ekként 
nyerheti vissza az önbizalmát!

Nagyra törő célok fogalmazódnak meg 
Önben, de nem tudja, miként fogjon hoz-
zá. Ossza meg terveit azokkal, akik ké-
sőbb a segítségére lehetnek!

Koncentráljon a kötelezettségeire, de a 
személyes viszonyait se hanyagolja el! 
Kellemes élményekben lehet része, ha 
felélénkíti régebbi kapcsolatait.

Igyekezzék barátságos lenni a környeze-
tében élőkkel, negatív véleményeit pedig 
tartsa meg magának! A fontosabb dönté-
seket lehetőleg napolja el!

Korlátlan energiaforrások dolgoznak Ön-
ben, így nem ismer lehetetlent. A maga-
biztosságával és megnyerő stílusával 
szép eredményekre számíthat!

Pozitív változások várnak Önre, ha befo-
gadóan reagál az újszerű dolgokra. Visel-
kedjék határozottan, és igyekezzék felis-
merni az előnyös helyzeteket!

Visszatér az önbizalma, és úgy érzi, hogy 
minden területen meg tudja állni a he-
lyét. De legyen elővigyázatos, mert köny-
nyen a saját csapdájába eshet!

Sok türelemre és kitartásra lesz szüksé-
ge a tervei megvalósításához. A megpró-
báltatások ellenére őrizze meg az opti-
mizmusát és a jó kedélyét!

Rengeteg a teendője, így több irány-
ba kell koncentrálnia. Legyen türelmes, 
mert hamarosan rendeződnek a dolgai, 
ezután pedig nyugodtan lazíthat!

Csakis Öntől függ, miként vészeli át a 
nap kihívásait. Amennyiben nem őrzi 
meg a hidegvérét, és kapkodva ítélkezik, 
holtpontra kerülhet néhány ügye.

Hogyha teheti, kerülje a negatív beállí-
tottságú embereket! Önnek ma olyan tár-
sakra van szüksége, akik vidámak, opti-
misták, és növelik az önbizalmát.

Uralkodó bolygója visszafogottságra inti. 
Nyugodt napra számíthat, főként, ha tár-
saságban forog. A viszonyait most erősít-
heti, vagy barátokra találhat.

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.

SZIGORÚSÁG  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
4° / 8°

Kolozsvár
8° / 10°

Marosvásárhely
10° / 12°

Nagyvárad
9° / 10°

Sepsiszentgyörgy
7° / 10°

Szatmárnémeti
8° / 9°

Temesvár
10° / 12°

Szolgáltatás2020. december 24.
csütörtök10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. január 
3-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
24/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A tanár figyelmezteti a diákokat:

– El ne mulasszátok 20.50-kor a holdfo-

gyatkozást!

A hátsó padból megszólal egy hang:

– ...? (Poén a rejtvényben.)

Figyelem!

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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Marisa Tomei
Az Oscar-díjas amerikai színésznő New 
Yorkban született 1964. december 
4-én olasz származású szülők 
gyermekeként. A Brook lyn 
melletti Midwoodban nőtt 
fel, a tanulmányait is itt 
végezte el, az Edward 
R. Murrow gimnázium-
ban. Érettségizése után 
egy évig a Boston Egye-
temre járt, majd kisebb 
szerepeket vállalt so-
rozatfi lmekben. A nagy 
áttörést a Vinny, az 1ügyű 
című bűnügyi vígjáték hoz-
ta meg számára 1992-ben, 
amelyért Oscar-díjjal jutalmazták 
a legjobb női mellékszereplő kategó-
riában. Az 1990-es éves folyamán elsősorban 
vígjátékokban volt látható a Rakoncátlan szív, Lapzárta, Csak veled, Négy szoba és 
Beverly Hills csórói című produkciókban. 2001-ben Aranyglóbusz és Oscar-díjra je-
lölték A hálószobában című drámában nyújtott teljesítményéért. 2005-ben részt vett 
a Hanes ruhagyártó cég reklámkampányában más hírességekkel együtt. A 2000-es 
években olyan fi lmekben bukkant fel, mint a Ki nevel a végén?, Alfi e, Faterok moto-

ron, Mielőtt az ördög rád talál és A pankrátor, utób-
biért ismét Golden Globe-ra és Oscar-díjra jelölték. 
Az elkövetkező évtizedben főleg mellékszerepeket 
formált meg fi lmdrámákban és sorozatokban. A brit 
FHM magazin 2009-ben a 18. helyre sorolta őt a világ 
100 legszexisebb női listáján. Bár számos párkap-
csolata volt az évek során hírességekkel (pl. Robert 
Downey Jr., Christian Slater, Lenny Kravitz, Logan 
Marshall-Green, Josh Radnor), bevallása szerint 
nincs szándékában férjhez menni.

 » A Vinny, az 1ügyű 
című komédiában 
nyújtott teljesítmé-
nyéért Oscar-díjjal 
jutalmazták a leg-

jobb női melléksze-
replő kategóriában. 

A Krónika-nyereményjátékok 2020. december 23-ai sorsolásának szeren-
csés nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Bartus Sándor – Kolozs-
vár, 2. Ercsei Rozália – Marosvásárhely, 3. Hegyi Hajnalka – Székelykeresztúr.
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