
HOROSZKÓP

Használja az adottságait, hogy sikeresen át tudjon len-

dülni a holtpontokon! Csupán így könyvelhet el eredmé-

nyeket. A társaira most nem számíthat.

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően ma a feszült 

helyzetekben is helyt tud állni. Hivatásában vegye át a 

vezető szerepet, és bátran kockáztasson!

Intézze célszerűen a hivatásbeli dolgait! Helyezze háttér-

be a saját érdekeit, mert hosszú távon sokat veszíthet, 

ha szabad utat enged a feszültségnek!

Új támogatókat szerezhet, hogyha megőrzi a pozitív gon-

dolkodásmódját. A hatékonyság érdekében hallgassa 

meg a tapasztaltabbak véleményét is!

Próbáljon uralkodni az érzelmein, mert az indulatok ma 

negatív hatással lehetnek a folyamatban lévő munkála-

taira! Legyen mindenben megfontolt!

Válogassa meg a mondandóját! Maradjon visszafogott, 

és figyelje kívülről az eseményeket! Ha lehet, ne avatkoz-

zon bele mások magánügyeibe!

Hajlamos felhalmozni a tennivalókat, mivel nehezen 

tud nemet mondani a felkérésekre. Ha nem változtat 

a hozzáállásán, komoly gondba kerülhet.

Tisztázatlan magánéleti kérdések kerülnek napirend-

re, ezért mihamarabb végezzen a kötelezettségeivel, 

és koncentráljon a személyes kérdésekre!

Magatartásával zűrzavart kelt a környezetében. Mielőtt 

még elfajulnának a dolgok, vonuljon a háttérbe, és on-

nan ügyködjék! Döntéseit halassza el!

Ossza meg az elképzeléseit a kollégáival, hagyja őket 

azonosulni az Ön ötleteivel! Hallgassa meg a nézetei-

ket, és csakis ezután lépjen tovább!

Új perspektívák nyílnak meg Ön előtt, ha nem zárkó-

zik el a kockázatosabb szituációktól. Uralkodó bolygó-

ja most szinte minden törekvését támogatja!

Tegye túl magát a kétségein, támaszkodjék az eddig 

szerzett gyakorlatára! Ne hagyja magát senkitől befo-

lyásolni, tartsa magát az elgondolásaihoz!

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.

Nyereményszelvény – OKTÓBER II.

Név: Tel.:

Cím:

Kalifornia:

Fejtse meg a Betűző rejtvényeit minden héten, az oldal alján található szelvényt töltse ki, gyűjtse össze a hónap során megje-

lent összes darabot, majd az egész havit küldje be egyszerre a szerkesztőségünk címére: Krónika, 400027 Cluj-Napoca, 
str. Regele Ferdinand nr. 37/14. A hónap során közölt összes szelvényt beküldő megfejtők között könyvnyereményt 

sorsolunk ki. Az októberi helyes megfejtések beküldésének határideje: november 10.

A diafilmszalag diapozitív képek tematikus sorrendbe szerkesztett, általában értelmező fel-

iratokkal vagy kísérőszövegekkel ellátott állóképsorozata. A diafilmvetítés műfaji előzményei-

ként lehet számontartani a történetmesélő képek egymásutániságán alapuló vásári képmuto-

gatást, a laterna magicát, valamint a kézi festésű üvegképek, majd diapozitívok vetítését. Ez a 

fajta hagyomány ötvöződött a 19. század végén–20. század elején a kor technikai vívmányával, 

a filmmel, majd kialakult a diafilm műfaja. A 20. század elején a 35 milliméteres diafilm szalag 

először az oktatás, aztán az ismeretterjesztés és az állami propaganda eszköze lett. A diafil-

mek kezdetben gyúlékony cellulóz-nitrát, 1953-tól pedig biztonságos cellulóz-acetát filmszala-

gokra készültek. Az oktatásban betöltött jelentőségét az is igazolja, hogy a korban szegényes 

képanyaggal kiadott tankönyvek mellett így mód nyílt az egyes tananyagok gazdagabb illuszt-

rálására. Mint szemléltetőanyag a későbbi évtizedekben is előnyt élvezett az esetenként ne-

hezen követhető, a részletek kibontását megnehezítő pergő- vagy mozgófilmmel szemben.

KALENDÁRIUM

A diafilm története

Október 8., péntek
Az évből 282 nap telt el, hátravan még 84.

Névnapok: Koppány, Etelka
Egyéb névnapok: Benedikta, Brigitta, Deme-
ter, János, Magor, Semjén, Simon
Katolikus naptár: Szent Benedikta, Koppány
Református naptár: Etelka
Unitárius naptár: Etelka
Evangélikus naptár: Etelka, Koppány
Zsidó naptár: Hesván hónap 2. napja

A Koppány török méltóságnévből eredő régi 
magyar férfi név. Az Etelka női nevet Dugonics 
András író alkotta 1788-ban az egyik művében.

Október 9., szombat: Dénes
A Dénes görög eredetű férfi név, jelentése: Dio-
nüszosznak (a bor és szőlő istenének) ajánlott. 
Női párja: Dionízia. Rokon nevek: Dienes, Gyenes. 

Október 10., vasárnap: Gedeon
A Gedeon héber gyökerű bibliai férfi név, jelenté-
se megfejtetlen, egyesek szerint kardforgató vagy 
romboló, pusztító. Richter Gedeon (1872–1944) 
a modern magyar gyógyszeripar megteremtője 
volt, aki 1907-ben felépítette az első gyógyszer-
gyárát. A vállalat nagy sikerét, a Kalmopyrin ne-
vű fájdalomcsillapítót 1912-ben szabadalmazták, 
a Hyperol nevű fertőtlenítő tabletta pedig az első 
világháború idején kapott fontos szerepet.

KISLEXIKON

ÚJ GENERÁCIÓ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2021. október 7-ei sorsolásának nyertesei – könyvnyereményben ré-

szesültek: 1. Balogh Elena – Nagybánya, 2. Faluvégi József – Hármasfalu, 3. Széri József – Sarmaság.
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Fred Allen amerikai 

író tréfás megálla-

pítását idézzük

a fősorokban.
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