
HOROSZKÓP

Bár első látásra könnyűnek ígérkezik a mai napja, ese-
ménydús pillanatok várnak Önre. Ha teheti, a könnyen 
kivitelezhető tennivalókkal foglalkozzék!

Kiváló tempóban halad a feladataival, így alkalma lesz az 
időigényes terveit is napirendre tűzni. Ha a segítségét ké-
rik, legyen mindenkivel készséges!

Szinte lehetetlen Önnel kommunikálni, senkitől sem fo-
gad el javaslatokat. Kerülje a döntéshozatalt, kizárólag a 
napi rutinmunkálatokra koncentráljon!

Hajlamos túlzásokba esni. Jobban teszi, ha megosztja az 
elképzeléseit azon bizalmas munkatársaival, akik képe-
sek reálisan felmérni a helyzetét!

Tartsa be az ígéreteit még akkor is, hogyha emiatt hát-
térbe kell szorítania a saját munkálatait! Őrizze meg a 
higgadtságát, és haladjon lépésről lépésre!

Meglepő történések teszik mozgalmassá a napját, egyes 
ügyeiben pedig komoly lépéselőnyre tehet szert. Éljen a 
sors által felkínált lehetőségekkel!

Szellemileg rendkívül éber, ezért időzítse mára a haloga-
tott tárgyalásait! Legyen kezdeményező, és szükség ese-
tén kössön kompromisszumokat!

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően több ügyet is si-
keresen lezárt, így kereshet új célkitűzéseket. Bármibe 
kezd, keressen segítőtársakat hozzá!

Az elmúlt napokban megélt sikerek újabb kihívások vál-
lalására sarkallják. Azonban bárhogyan is cselekszik, 
helyezze első helyre a biztonságot!

A sors ma próbára teszi a szakmai adottságait. Marad-
jon kitartó, azonban bármit is tesz, ne tegye kockára a 
becsületét, valamint a szavahihetőségét!

A mai napon a személyes viszonyok kapnak fontosságot. 
Átértékelheti a kapcsolatait, emellett lehetősége adódik 
néhány kényes témát is tisztázni!

Munkahelyén őrizze meg a kiegyensúlyozottságát, illetve 
vegye fontolóra kollégái meglátásait! A megoldások ezút-
tal az apró részletekben rejlenek.

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 – november II.

Név: Tel.:

Cím:

Tehetség és pénz:

Fejtse meg a Betűző rejtvényeit minden héten, az oldal alján található szelvényt töltse ki, gyűjtse össze a hónap során 
megjelent összes darabot, majd az egész havit küldje be egyszerre a szerkesztőségünk címére: Krónika, 400027 Kolozsvár, 
Regele Ferdinand utca 37/14. A hónap során közölt összes szelvényt beküldő helyes megfejtők között 50 lej értékű könyv-
nyereményt sorsolunk ki. A novemberi megfejtések beküldésének határideje 2018. december 10.

A tudomány világnapjának ötlete 1999-ben született meg a Budapesten tartott Világkonferencia a tu-
dományról elnevezésű értekezleten. Az UNESCO (nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezet) a 
2001-ben szervezett párizsi kongresszusán hivatalosan is november 10-ét a tudomány nemzetközi 
napjává nyilvánította. Az esemény elsősorban azzal a céllal jött létre, hogy mindenkit emlékeztessen a 
tudomány, a fejlődés és a béke iránti elkötelezettségére. Első alkalommal 2002-ben ünnepelték világ-
szerte; azóta minden évben ezen a napon nyílt rendezvényeket tartanak különböző intézményekben, 
hogy a tudomány szerepét a békés fejlődésben bemutassák az érdeklődő lakosságnak. Az iskolai osz-
tályokba tudósokat és ismeretterjesztő előadókat hívnak meg, akik arról beszélnek, hogy a tudomány 
és a technológia miként változtatja meg a mindennapi életünket, valamint ismertetik a tudományos 
életpályákat a fiatalok előtt. A tudományos múzeumok emellett speciális túrákat tartanak, bizonyos 
kormányok pedig ekkor tárják a nyilvánosság elé a kutatások támogatásának szándékát és módjait.

KALENDÁRIUM

A tudomány nemzetközi napja

November 9., péntek
Az évből 313 nap telt el, hátravan még 52.

Névnap: Tivadar
Egyéb névnapok: Boldizsár, Bozsó, Fedor, Ná-
tán, Oresztész, Teodor, Tihamér, Ugocsa, Ugron
A Tivadar görög származású férfi név, a Teodor 
magyar alakváltozata, jelentése: Isten ajándé-
ka. Rokon nevek: Fedor, Tódor. Női formája: 
Teodóra.
Katolikus naptár: Tivadar
Református naptár: Tivadar
Unitárius naptár: Tivadar
Evangélikus naptár: Tivadar
Zsidó naptár: Kiszlév hónap első napja

November 10., szombat: Réka
A tudomány világnapja
A Réka bizonytalan eredetű női név, amelyet At-
tila hun uralkodó felesége viselt.

November 11., vasárnap: Márton
A Márton a latin Martinus férfi név rövidült, 
magyar alakformája, jelentése: harcos, hadako-
zó. Női párja: Martina. Szent Márton (316–397) 
Pannónia provinciában (mai Szombathely terü-
letén) született jómódú pogány családban. Ti-
zenkét évesen úgy döntött, felveszi a keresztény 
vallást. A franciaországi Tours-ban hunyt el püs-
pökként. Tisztelete halála után gyorsan elterjedt, 
jóságáról mindmáig számos legenda kering.

KISLEXIKON

KONKURENCIA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2018. november 8-ai sorsolásának szerencsés nyertesei – könyv-
nyereményben részesültek: 1. Ercsei Rozália – Marosvásárhely, 2. Fülöp Rebeka – Felsősófalva, 
3. Józsa Erika – Sarmaság.
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Tehetség
és pénz

Dmitrij Sosztakovics 
orosz zeneszerző

gondolatát idézzük.




