
HOROSZKÓP

Mellőzze a spontán cselekvéseket, inkább koncentráljon 
a hosszú távú terveire! Szánjon időt a viszonyaira, és ke-
ressen szövetségeseket a feladataihoz!

Zűrös helyzetekben kell helytállnia, így szüksége lesz a 
leleményességére. Új teendőket ne vállaljon be, csupán 
a folyamatban lévőkkel foglalkozzék!

Hajlamos elveszíteni a türelmét, ezért óvatosan lásson új 
feladatokhoz! Legyen mindig következetes, és keresse a 
nyugodt emberek társaságát!

Több lehetősége nyílik arra, hogy megvalósítsa a terveit. 
Már csak élnie kell a kínálkozó alkalmakkal, illetve ka-
matoztatni a tudását, tapasztalatait.

Az aktuális célkitűzései a társai előnyére is válhatnak. 
Helyezzen mindent egy lapra, és lépjen a tettek mezejé-
re! Hamarosan segítségre is számíthat.

Kisebb vita alakulhat ki Ön körül, ha szabad utat enged a 
feszültségnek. Maradjon higgadt, és hogyha szükséges, 
helyezze háttérbe az érdekeit!

Különösen feszült légkörben kell boldogulnia, ezért pró-
báljon meg békés hangulatot teremteni maga körül! 
Használja ki a diplomáciai adottságait!

A mai napon nem ismer lehetetlent, szinte minden buk-
tatón képes túllépni. Makacssága most kifejezetten 
hasznos, de időnként próbáljon lassítani is.

Csakis akkor változtasson a módszerein, ha minden le-
hetőséget kimerített! Amennyiben kilátástalan szituáci-
óba kerül, konzultáljon a munkatársaival!

Kissé meginog az önbizalma, ezért lehetőleg ezúttal ne 
hozzon fontos döntéseket! A mai nap folyamán szánjon 
időt a hivatalos ügyintézéseire is!

Képtelen koncentrálni a rutinfeladataira, nehezen hozza 
meg a szükséges lépéseket. Lehetőleg kerülje a kockáza-
tot, és tevékenykedjék a háttérből!

Remek formában van, szinte minden körülmény közt ké-
pes jó döntéseket hozni. Tartsa meg ezt a tempót, és tö-
rekedjék magasabb szintre jutni!

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 – december I.

Név: Tel.:

Cím:

A jólakott logikája:

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 decemberi megfejtések beküldésének határideje 2019. január 10.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) közgyűlése által 2003. október 31-én elfogadott korrup-
cióellenes konvenciót 2003. december 9-én a mexikói Méridában nyitották meg ünnepélyesen aláírás-
ra, és három nap alatt kilencvenöt ország képviselői látták el kézjegyükkel. Az egyezmény szerint az 
ENSZ aggodalommal tekint arra, hogy a korrupció súlyos fenyegetést jelent a társadalmak stabilitásá-
ra és biztonságára, illetve aláássa a demokrácia intézményeit és a demokratikus értékeket, az erköl-
csi értékeket és az igazságosságot, továbbá veszélyezteti a fenntartható fejlődést és a jogállamiságot. 
Az egyezmény 2005. decemberi hatálybalépése óta minden év december 9-én korrupcióellenes világ-
napot rendeznek. Az esemény alkalmából az ENSZ, illetve bizonyos civil szervezetek számos progra-
mot szerveznek. A Your NO Counts nevű kampányt az ENSZ kábítószer-ellenőrzési és bűnmegelő-
zési hivatala indítványozta azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a korrupcióellenes világnapra 
(december 9.), illetőleg kibővítsék a korrupcióval és az ellene való harccal kapcsolatos ismereteket.

KALENDÁRIUM

A korrupcióellenes világnap

December 7., péntek
Az évből 341 nap telt el, hátravan még 24.

Névnap: Ambrus
Egyéb névnapok: Agaton, Amaranta, Ambos, 
Ambró, Ambrózia, Ányos, Szabin
Az Ambrus görög eredetű férfi név, jelentése: 
halhatatlan. Rokon neve: Ambró. Szent Ambrus 
(339–397) milánói püspök volt, az ortodox biro-
dalom gondolatának fő nyugati megalkotója.
Katolikus naptár: Szent Ambrus, Ambrózia
Református naptár: Ambrus
Unitárius naptár: Ambrus
Evangélikus naptár: Ambrus
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 27. napja

December 8., szombat: Mária
A Mária héber származású női név, eredeti alak-
formája (Mirjam) a görög és latin bibliafordítások 
során módosult, feltételezett jelentése: mirha (az 
ókor egyik legdrágább illatszere).

December 9., vasárnap: Natália
A Natália latin gyökerű női név, amely a dies 
natalis domini (magyarul: az Úr születésnapja) 
kifejezésből származik. Szláv alakváltozata: Na-
tasa. Nathalie Sarraute (1900–1999) orosz szár-
mazású francia írónő volt, aki az 1930-as évektől 
kezdve egész életét az irodalomnak szentelte. 
Számos művét magyar nyelvre is lefordították (pl. 
Planetárium, Gyerekkor).

KISLEXIKON

UNDOR KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2018. december 6-ai sorsolásának szerencsés nyertesei – ke-
resztrejtvény – könyvnyereményben részesültek: 1. Biró Irén – Nyárádmagyarós, 2. Palló Mária 
– Segesvár, 3. Szabó Szintia – Zilah.

NYERTESEK
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Clemens (Mark Twain)
amerikai író humoros 
véleményét idézzük.




