
KALENDÁRIUM

December 21., péntek
Az évből 355 nap telt el, hátravan 
még 10.

Névnap: Tamás
Egyéb névnapok: Atanáz, Bodomér, 
Izidor, Julianna, Péter, Pető, Témisz
A Tamás arámi eredetű férfi név, je-
lentése: iker. Aquinói Szent Tamás 
(1225–1274) olasz fi lozófus volt, illetve 
a keresztény misztika egyik fontos kép-
viselője, aki többek között asztrológiá-
val és alkímiával is foglalkozott.
Katolikus naptár: Kaniziusz Szent 
Péter, Tamás
Református naptár: Tamás
Unitárius naptár: Tamás
Evangélikus naptár: Tamás
Zsidó naptár: Tévét hónap 18. napja

December 22., szombat: Zénó
A Zénó férfi név a görög származású 
Zénón név latin alakváltozatából jött 
létre, jelentése: Zeusz (az ég és a villá-
mok ura) istentől származó. Női pár-
jai: Zena, Zenóbia, Zenina.

December 23., vasárnap: Viktória
A Viktória mitológiai eredetű női név, 
jelentése: győzelem. Férfi  párja: Viktor. 
A név legnevesebb viselője Nagy-Bri-
tannia és Írország királynője, illetve In-
dia császárnője, Viktória (1819–1901) 
volt, akiről egész korszakot neveztek 
el. Hatvannégy éven keresztül uralko-
dott. Életéről számos játékfi lm készült, 
pl. Viktória és Albert (2001), Az ifj ú Vik-
tória királynő (2009), Viktória (2016), 
Viktória királynő és Abdul (2017).

HOROSZKÓP

Lépéselőnyre tehet szert, ha változtat a 
módszerein, és új megvilágításba helye-
zi a dolgokat. Magánéletében meghatá-
rozó pillanatokra számíthat.

Holtpontra sodródott pár tevékenysége, 
így most minden tapasztalatára szüksé-
ge lesz, hogy átlépjen az akadályokon. 
Őrizze meg a nyugalmát!

Legyen együttműködő, és ossza meg az 
elképzeléseit  bizalmas társaival! Dön-
téshelyzetben legyen megfontolt, vegyen 
számításba minden tanácsot.

Nehezen halad a tennivalóival, mert fo-
lyamatosan megzavarják, és állandó aka-
dályokba botlik. Vonuljon a háttérbe, le-
hetőleg ne hozzon döntéseket!

Kissé elbizonytalanodott, nem érzi ma-
gát elemében. Próbáljon megfelelni az 
elvárásoknak, és csakis a folyamatban 
lévő munkákra koncentráljon!

A felgyülemlett kötelezettségei szétszórt-
tá teszik. Kerülje a konfliktusos helyze-
teket, és ne engedje, hogy úrrá legyen 
Önön a reménytelenség!

Sok befejezetlen ügy vár ma Önre. Ha 
úgy érzi, önerőből nem tud ezeknek a vé-
gére járni, akkor forduljon segítségért, 
kollégái támogatni fogják Önt!

Kiváló érzékkel talál megoldásokat a vá-
ratlanul felbukkanó problémákra. Ne 
változtasson az elvein, és továbbra is lé-
nyegretörően cselekedjék!

Tartsa távol magát a negatív gondolatok-
tól! Tegyen eleget a munkahelyi követel-
ményeknek, ám ne hajtsa túl magát! Ma-
radjon mindig mértékletes!

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

Hivatásában csak a saját erejére számít-
hat. Olyan megoldásokat keressen, ame-
lyek korábban is beváltak, hogy ne kell-
jen meglepetésekkel számolnia!

Felelőtlen viselkedése miatt nem halad-
nak a teendői. Jobban tenné, ha meghall-
gatná mások javaslatait, egyes meglátá-
sok előnyére válhatnak.

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.
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Ajándék – 
parancsra, fenyegetéssel?!

Kerülni szeretném a jobb adni, mint kapni közhelyet és egyálta-
lán minden olyan kiüresedett szólamot, amit ilyenkor, az aján-
dékozások csúcsidején mondani, illetve tenni szoktunk. Szeret-
ném viszont elmondani, mennyire zavar a közösségi terekben 
mozgolódáshoz kapcsolódó újabb divat, amit magamban úgy 
neveztem el, hogy ajándék – parancsra. Hasonló szokások vol-
tak régebben is, különböző blőd szövegeket kellett (volna) húsz 
vagy huszonötször lemásolni és bedobni ugyanennyi postaládá-
ba ahhoz, hogy óriási szerencse érjen. Amikor legelőször kaptam 
ilyesmit, akkor számomra a legnagyobb szerencse az lett volna, 
ha másnap a tornaórán nem kell bakot ugranom, vagy a geren-
dára felpipiskednem, viszont a huszonötszörös másolást ez sem 
érte meg, hisz a következő héten úgysem szabadulok a kötelező 
gyakorlatok bemutatásától. Úgyhogy másolás kizárva, a követ-
kező két-három alkalommal pedig egyenesen repültek a levelek 
a tűzbe. A záradékban említett szerencsétlenség, ha nem teljesí-
tem a parancsot, nem jött be, vagy nem vettem észre, amikor vi-
szont évtizedek múltán ismét ezek a bugyutaságok jelentek meg 
a világhálós üzeneteim között, akkor nagyon mérges lettem: a 
világháló forradalmasítja az információáramlást, észben viszont 
lecövekeltünk a hajdani másolgatós butaságoknál. S hogy nem 
csupán én háborogtam a parancs láttán: ha nem küldöm to-
vább az ilyen-olyan képeket, majd kiderül, micsoda istenátka 
szakad rám, azt abból látom, hogy egyre több ismerősöm jelen-
ti be nyilvánosan, miszerint semmi továbbküldözgetésre nem 
hajlandó. Feltehetően sokan lesznek az ellentáborban is, akik 
majd morognak, hogy mi bajuk ezeknek a felfújt hólyagoknak 
egy-egy ragyogó mikulásvirággal, feldíszített fenyőfával, mo-
solygós, ajándékok közt turkáló gyerekekkel, miért olyan nehéz 
ezeket továbbküldeni, de sebaj! Vállalom a kutyafejűséget, a 
szeretetlenséget, talán még az embertelenséget is, de az isme-
retlenektől (vagy akár futó ismerősöktől) kapott ajándékozási 
parancsokat semmiképpen sem. Nem attól fogom jobb ember-
nek érezni magam, ha néhány virtuális barátnak küldök egy 
szépen díszített fát, hanem ha valóban kedves a számomra, 
akkor megkeresem, elbeszélgetünk, embernek, barátnak érez-
zük magunkat, nem ajándékozó robotnak, akiket mások rán-
gatnak kedvük szerint, dörgedelmes fenyegetések közepette.

MOLNÁR
JUDIT

KÖZTERÜLET

Nyereményszelvény – december III.

Név:

Tel.:

Cím:

Szeretni és gyülölni: 

Fejtse meg a Betűző rejtvényeit minden héten, az oldal alján 
található szelvényt töltse ki, gyűjtse össze a hónap során meg-
jelent 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 könyvnyereményt 
sorsolunk ki. A decemberi megfejtések beküldésének határideje 
2019. január 10.

BETŰZŐ-MEGFEJTÉS ÉS NYERTES

A novemberi lapszámokban megjelent rejtvények helyes megfejtései:
Nov. 2.: Az élet édessége: Gyakran költözz, mert az élet édessége a 
változásban van. Nov. 9.: Tehetség és pénz: A tehetség olyan, mint 
a pénz, az embernek vagy van, vagy nincs. Nov. 16.: Művészet és el-
rejtés: A legnagyobb művészet az elrejtés művészete. Nov. 23.: A te-
hetségről: Tehetségnek azt nevezzük, aki többet tud, mint amit tanult. 
Nov. 29.: A hidegvérről: A hidegvér megkettőzi képességedet és erődet.
NYERTES: Bardócz Ildikó Klára (Kolozsvár).
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1.

AMA PÁRJA
TOVA

AZ ÁRAM-
ERŐSSÉG JE-

LE (FIZIKA)
AZ ÚJ VILÁG

ANTONOV 
GÉPE (RÖV.)

VÁROS A
GENFI-TÓNÁL

AZ ARGON 
VEGYJELE

ALÁ
KOREAI AU-
TÓMÁRKA

RÓMAI 51
PANAMA

AUTÓ JELZÉSE

NDK-MO-
TORMÁRKA

UGATNI 
KEZD!

AZ IRTISBE 
ÖMLIK

DOKTOR 
(RÖV.)

MAGAD
ZAVAROS 
KEZDET!

OLASZ PÉNZ-
NEM VOLT
SCHÜTZ ... 

(SZÍNÉSZNŐ)
STOCKHOL-
MI SPORT-

KLUB
ERREFELE!

LATIN
MŰVÉSZET

... A KATONA 
(KAISER)

HÁROM
(LATIN)
ZOLA

REGÉNYE

HEVENY
FRANCIA VÁ-
ROS (CSATA-

HELYSZÍN)

VÍZI NÖVÉNY

CSECSEMŐK 
VISELIK

A KÓRHÁZ 
JELE

GYÁSZOLÓ

TÖRÖK
VÁROS

SZINTÉN NE

... WILLIAMS 
(TENISZEZŐ)
BANKBETÉT!

RITKA
(NÉMET)

KÁBÍTÓSZER
CSAVAR

UTCAI BE-
JÁRAT

KASZTOKON 
KÍVÜLI

PATAK MO-
HÁCS KÖR-

NYÉKÉN

LONDONI 
KÉPTÁR

FALUBAN 
VAN!

HIVATALI
MUNKA-

HELY

SKÁLAHANG
IGEKÉPZŐ

ÁZSIAI VAD-
SZAMÁR

ROBOGÓ-
MÁRKA

NAGYOBB 
HELYISÉG

KETTŐS BETŰ
EGO

TOSCANAI 
VÁROS

ANGOL
IGEN

MENJETEK! 
(LATIN)

NÉMET
SZEMÉLYES 

NÉVMÁS
LÁNGOL

MADÁRRUHA

PSZICHÉ

MELEG ÉGÖV
NÉMET
VÁROS

ÉDES
TERMÉK
HATÁRO-
ZOTTSÁG

GÖRÖG
LEVEGŐ

CIN

BACSÓ
PÉTER 
FILMJE
IDŐS

HANGSZER
KETTŐZ-
VE ALGA-
ZSELATIN

NEM ÉR A ... 
(SLÁGER)

KIS ÁRRAM-
FORRÁS

CSAK FÉLIG!
GÖRDÜL

GITÁR-
HÚROK!

SVÁJCI ÍJÁSZ 
(WILHELM)

OSZTRÁK
FOLYÓ

MUTATÓSZÓ

BÁTORKODIK

NINCS
BENNE 
SEMMI

FÜZET

IDÉZET 
2.

ÁBRAHÁM 
... (BIBLIAI 
DÍSZHELY)

TEJCSEPP!
ELEGE VAN 

BELŐLE

Szeretni
és gyülölni
Félix Lope de Vega

y Carpio spanyol köl-
tő, drámaíró aforizmáját 

idézzük.




