
HOROSZKÓP

Vegye észre a kínálkozó lehetőségeket, csak így kerülhet 
közel a céljaihoz! Legyen elővigyázatos, és lehetőleg min-
dig racionális döntéseket hozzon!

Egyes dolgok most nem alakulnak a tervei szerint, ezért 
óvatosságra lesz szüksége. Kerülje a kockázatos ötlete-
ket, csak rutinműveleteket végezzen!

Zsákutcába torkollt néhány munkálata, így most kényte-
len új szemszögből megközelíteni a problémákat. Próbál-
ja meg elkerülni az újabb buktatókat!

Ma főleg az együttműködés és a szakmai előrehaladás 
kerül napirendre. Pozitív hozzáállásával most segítőket 
is találhat a fontosabb feladataihoz.

Uralkodó bolygója mindenben támogatja Önt, ezért bát-
ran lépjen a tettek mezejére! Határozottsággal és nyitott-
sággal most új támaszokra is lelhet.

Legyen nyitott az újszerű dolgok befogadására, és változ-
tasson az elavult módszerein! A váratlan helyzetekben 
használja a diplomatikus adottságait!

Kissé kiszámíthatatlanul alakulnak a dolgai, számos 
próbatétel vár Önre a tennivalói alatt. Figyeljen a részle-
tekre, mert abban rejlenek a megoldások!

Nehézen jut közös nevezőre a társaival. Alaposan gon-
dolja át a feladatait, majd készítsen olyan ütemtervet, 
amely mentén könnyen tud előrehaladni!

Minden helyzetben megtalálja a közös hangot a környe-
zetében élőkkel. Ha beavatja a terveibe a bizalmas kol-
légáit, komoly előrelépésre számíthat.

Ne hagyja magát befolyásolni! Helyezze előtérbe a saját 
érdekeit, viszont ne kövessen el vakmerőséget, ugyanis 
azzal sokat árthat a környezetének!

Változtasson az eddigi magatartásán, és lépjen túl a ne-
gatív élményeken! Fedezze fel, hol tévedett, a tanulságok 
révén pedig korrigálja a lépéseit!

A mai napon rendkívül szokatlan körülményekkel szem-
besül! Őrizze meg az optimizmusát, és hagyja figyelmen 
kívül az Önt támadó kijelentéseket!

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 – AUGUSZTUS IV.

Név:                                                                                                    Tel.:

Cím:

Megállapítás:

Fejtse meg a Betűző rejtvényeit min-
den héten, az oldal alján található 
szelvényt töltse ki, gyűjtse össze a 
hónap során megjelent összes da-
rabot, majd az egész havit küldje be 
egyszerre a szerkesztőségünk címére: 
Krónika, 400027 Kolozsvár, Regele 
Ferdinand utca 37/14. A hónap so-
rán közölt összes szelvényt beküldő 
helyes megfejtők között könyvnye-
reményt sorsolunk ki. Az augusztusi 
megfejtések beküldésének határideje: 
szeptember 10.

KALENDÁRIUM

Augusztus 23., péntek
Az évből 235 nap telt el, hátravan még 130.

Névnapok: Bence
Egyéb névnapok: Farkas, Filip, Fülöp, Klaudia, 
Kurd, Minerva, Rózsa, Szidónia, Zágon, Zsadány
Katolikus naptár: Limai Szent Róza, Szidónia, 
Bence
Református naptár: Fülöp
Unitárius naptár: Farkas
Evangélikus naptár: Bence, Szidónia
Zsidó naptár: Áv hónap 22. napja

A Bence latin származású férfi név, elemeinek 
jelentése: győztes. Rokon neve: Vince.

Augusztus 24., szombat: Bertalan
A Bertalan arámi–görög eredetű férfi név, je-
lentése: Ptolemaiosz fi a. Szent Bertalan Jézus 
tizenkét tanítványainak egyike volt, akit János 
apostol evangéliumában Nátánelnek nevez. 
Apokrif iratok szerint Bertalan kezdetben Itáli-
ában, majd Örményországban hirdette az evan-
géliumot; az utóbbi helyen lett Krisztus vérta-
núja. A keresztény hagyomány ördögűzőként 
tartotta őt számon.

Augusztus 25., vasárnap: Lajos, Patrícia
A Lajos germán gyökerű férfi név, jelentése: híres 
és harc. A Patrícia latin eredetű női név, jelentése: 
római nemesnek született hölgy.

IDŐSZERŰ KRESZ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2019. augusztus 22-ei sorsolásának sze-
rencsés nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Horváth 
Zsuzsanna – Gyergyóditró, 2. Nagy Miklós – Zilah, 3. Schlecht Károly – 
Erdőszentgyörgy.

NAPI KERESZTREJTVÉNY-NYERTESEK
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A versailles-i kastély 1682-től az 1789-es francia forradalomig ki-
rályok lakhelye volt. XIII. Lajos 1624-ben építtette fel azt a vadász-
kastélyt, amelyet a nagy épülettömb középső része napjainkig ma-
gába foglal. XIV. Lajos (Napkirály) 1668-ban elrendelte az építmény 
bővítését, a munkálatok irányításával pedig a kor elismert építé-
szeit (Louis Le Vau, Charles Le Brun és André Le Nôtre) bízta meg. 
A tervrajzokat főként a természettel való kapcsolat, az udvar és a 
kert egymás közötti viszonya határozta meg. Legelőször körbeépí-
tették az épület magját, amely így nagy terasszal nyílt a kertre, az-
tán létrehozták az új épületszárnyakat, végül a hatalmas parkot. 
Később a középső udvart márványlapokkal borították be. A több-
nyire barokk stílusban pompázó épület három királynak volt a rezi-
denciája. A 18. század végére a kastély teljesen elhanyagolttá vált, 
és csupán 1837-ben, Lajos Fülöp uralkodása alatt került felújítás-
ra, majd átalakult múzeummá. A körülbelül 20 kilométerre Párizs-
tól délre fekvő versailles-i palota és kert mára Franciaország egyik 
legkedveltebb turistalátványossága.

A versailles-i kastély története
KISLEXIKON

SUDOKU

A négyzetrács üres négy-
zeteibe úgy kell beírnunk 
a hiányzó számokat, hogy 
mind a kilenc sorban és 
kilenc oszlopban megta-
lálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, il-
letve a 9 kis négyzetben 
(blokkban) is szerepeljen 
az összes szám 1-től 9-ig.
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