
HOROSZKÓP

Bonyodalmas napra készülhet, komoly kérdésekben 
kell döntenie. Bár jók a megérzései, azért vegye számí-
tásba az esetleges következményeket is!

Hajlamos engedni a kísértéseknek, emiatt könnyelmű 
döntéseket hozhat. Őrizze meg önfegyelmét, csakis ezál-
tal kerülheti el a feszült helyzeteket!

Ezen a napon a csapatmunkára helyeződik a hangsúly. 
Vegye fontolóra a javaslatokat, de lehetőleg mindig az 
egyszerű módszerekhez folyamodjék!

Ezúttal szinte minden a tervei szerint alakul. Számos si-
kert könyvelhet el, amennyiben spontán marad, és figye-
lembe veszi a társai kreatív tanácsait.

Bár akadálymentesen indul a napja, néhány váratlan 
körülmény felborítja a megtervezett napját. Mérlegelje a 
helyzetét, illetve maradjon elővigyázatos!

Ma kiemelkedő teljesítményeket könyvelhet el, ha letér a 
szokványos útról. Álljon ki a nézetei mellett még akkor is, 
ha a véleményével egyedül marad!

Szerencsés pillanatok várnak Önre. Most lehetősége nyí-
lik kamatoztatni a képességeit. Engedje szabadjára kép-
zelőerejét, és vesse be az erényeit!

Kezelje lazán a problémákat, emelkedjen felül a bosszú-
ságokon! Hogyha gyors eredményeket akar, fogadja el a 
kompromisszumos megoldásokat!

Kerülje el az elhamarkodott lépéseket, főleg amikor 
anyagi dolgokról van szó! Értékelje a saját képességeit, 
mindig álljon ki az elképzelései mellett!

Merjen kockáztatni, ne rettenjen meg az Ön elé kerülő ki-
hívásoktól! Hagyja magát kizökkeni a megszokott kerék-
vágásból, cselekedjék ösztönösen!

Tele van energiával, ezért egyáltalán nem esik nehezére 
több fronton helytállni. A hatékonyság érdekében azon-
ban készítsen egy pontos ütemtervet!

Rendkívül befogadó, nem idegenkedik az újszerű megol-
dásoktól. Aknázza ki a képességeit, használja a tapasz-
talatait, s ha szükséges, improvizáljon!

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 V.

Név:                                                                                                             Tel.:

Cím:

Elkésett vőlegény:

Fejtse meg a Betűző rejtvénye-
it 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 Ko-
lozsvár, Regele Ferdinand utca 
37/14. A hónap során közölt ösz-
szes szelvényt beküldő helyes 
megfejtők között könyvnyere-
ményt sorsolunk ki. Az augusz-
tusi megfejtések beküldésének 
határideje: szeptember 10.

KALENDÁRIUM

Augusztus 30., péntek
Az évből 242 nap telt el, hátravan még 123.

Névnap: Rózsa
Egyéb névnapok: Bodony, Félix, Letícia, Patrik, 
Pázmán, Róza, Rozalinda, Rozita, Tícia
Katolikus naptár: Szt. Félix, Szt. Rózsa, Letícia
Református naptár: Rózsa
Unitárius naptár: Róza, Rozalinda
Evangélikus naptár: Rózsa
Zsidó naptár: Áv hónap 29. napja

A Rózsa latin eredetű női név, jelentése: rózsa. 
Magyar nyelvterületen a nevet eredetileg férfi ak-
nak adták, csak később vált női keresztnévvé.

Augusztus 31., szombat: Erika, Bella
Az Erika vitatott eredetű női név, legelterjedtebb 
állítás szerint ógermán származású, elemeinek 
jelentése pedig: becsület és hatalmas uralkodó; 
mások viszont a német Erarik névből eredeztetik. 
Férfi  párja: Erik. Gyakran tévesen azonosítják a 
görög eredetű erika (hanga) növényfaj nevével.
A Bella női név több -bella végződésű név becé-
zéséből önállósult; olasz és spanyol nyelvterülete-
ken önálló névként használatos, jelentése: szép.

Szeptember 1., vasárnap: Egon, Egyed
Az Egon germán származású férfi név, jelentése: 
fegyver. Az Egyed latin gyökerű férfi név, elemei-
nek jelentése: pajzshordozó.

VÉGÁLLOMÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2019. augusztus 29-ei sorsolásának sze-
rencsés nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Barabás Mária 
– Parajd, 2. Izsák László – Erdőszentgyörgy, 3. Palló Mária – Segesvár.

NAPI KERESZTREJTVÉNY-NYERTESEK

Szolgáltatás/Betűző2019. augusztus 30. – szeptember 1.
péntek–vasárnap18

A Kreml modern szóhasználatban Moszkva központjának fallal 
körülvett történelmi épületegyüttesét, illetve Oroszország kultu-
rális és hatalmi központját jelenti. Első kőtemplomai a 14. szá-
zadban, Iván Kalita fejedelemsége idején épültek. Az erődítmény 
területét később megnövelték, majd terméskövekből masszív fa-
lakat és bástyákat emeltek. A komplexum nagyszabású átalakí-
tásához III. Iván nagyfejedelem a 15. században neves itáliai épí-
tőmestereket hívott udvarába. Az 1613-tól uralkodó Romanov-di-
nasztia cárjai a különböző korok stílusának megfelelően, fényűző 
palotákkal gazdagították a Kremlt. A 18. század elején I. Péter 
rendeletére kezdődött az Arzenál építése, II. Katalin idején pedig 
elkészült a klasszicista stílusú Szenátus-palota. 1812-ben Napó-
leon hadserege elfoglalta a Kremlt, a megszállás idején a franciák 
a paloták és a tornyok egy részét felrobbantották. A helyreállítás 
évekig tartott Oszip Bove építész irányításával. Több bástyator-
nyot, falrészletet építettek újjá. A 275 négyzetkilométer területen 
fekvő épületegyüttes 1961 óta múzeum, 2000 óta a világörökség 
része. Az orosz kreml szó fellegvárat, citadellát jelent.

A moszkvai Kreml 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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ANIMÁLIS

POÉN 3.

FOHÁSZ

DE
MENNYIRE

FÉLBE!
DÉL-AMERI-
KAI CSERJE

PARIPA
CÉGFORMA 

(RÖV.)

KILYÉN 
LEVENTE

ENERGIA-
ADAG!

ÓRAHANG

BORÓKA-
PÁLINKA

KÚTBAN VAN!
GYENGÉN 

TERMŐ
BÚZAFAJ

EGYBŐL
EGY!

OROSZ
HÁRMAS

E NAP

RÓMAI 45
FELŐLE

ÚJLATIN 
NYELV
EGYES!

IKRAKŐ
(GEOLÓGIA)
KELETI TÁB-

LAJÁTÉK

ZENESZERZŐ 
(ALBAN)
ÉJFÉL!

CSÖKKEN
KÍNAI HOSSZ-

MÉRTÉK

LEVES-
CSEPPEK!
VÉGET ÉR
A HARC!

POÉN 2.

S

E

A NAGY
TAVAK 
EGYIKE

RANGJELZŐ 
SZÓ

AMERIKAI HÍR-
ÜGYNÖKSÉG

KÁLIUM,
HIDROGÉN 
VEGYJELE
-ZAT, -...

MUTATÓ 
NÉVMÁS

POÉN 1.

PÁPAI
FEJFEDŐ
TÖR-ZÚZ

SPANYOL 
TARTOMÁNY

SZÉKEN
PIHEN

FEDÉL
FORRONGÁS

MOTORTÍPUS
CETFOG

IMPOSZTOR
BÁNYA-

FOLYOSÓ

CSINOM ...,
CSINOM
JANKÓ

(NÉPDAL)

RUHADÍSZ
ASSZONY-
NÉV KÉPZŐ

... AM SEE 
(OSZTRÁK
VÁROS)
GÜGYE

T

,

LATIN
CSONT

ZEUSZ EGYIK
KEDVESE
BECÉZETT 
FÉRFINÉV

!

NEM MOZOG
VUK ELSŐ 

ZSÁKMÁNYA

KERGET
TURZÁS

AZ ELEJÉN
MEGY!

ÖSSZEVISSZA 
MER!

BOCIHANG

OSZTRÁK
FOLYÓ
SIMÍT

ELŐTAG:
ÁLLAT
APÓKA

(NÉPIESEN)

Elkésett vőlegény




