
HOROSZKÓP

Nehezen tud odafigyelni a teendőire. Ezért lehetőleg mel-
lőzze a szellemi frissességet igénylő teendőket, csak ru-
tinmunkákat részesítsen előnyben!

Hajlamos megtorpanni a nehézségek láttán. Változtas-
son a megszokott módszerein, és ne engedje, hogy a bi-
zonytalanság úrrá legyen érzelmein!

Energiái lemerülőben vannak, ezért egyszerre csak egy 
dologra figyeljen! Csakis akkor kezdjen újabb munkába, 
ha az aktuálisat sikeresen lezárta!

Korábbi erőfeszítései most meghozzák a várva várt ered-
ményeket. Hogyha új, kockázatos tevékenységekbe vág 
bele, legyen nagyon elővigyázatos!

Bonyodalmas percek várnak Önre. A nap eseményei an-
nak függvényében alakulnak majd, hogy miként tudja ki-
használni a kínálkozó lehetőségeket.

Főleg a csapatmunkára helyezze ma a hangsúlyt! Ám úgy 
álljon ki a társai célkitűzései mellett, hogy eközben a sa-
ját elképzelései is érvényesüljenek!

Kissé felgyorsulnak Ön körül az események. Hivatásában 
próbára teszik az alkalmazkodókészségét, magánéleté-
ben pedig fordulatok következnek be.

Őrizze meg a magabiztosságát, és maradjon nyitott a 
környezetében élők felé! Ha szükségesnek tartja, segít-
se ki a társait javaslatokkal, tanácsokkal!

Hivatásában ismeretlen területre téved, így nehezen tud 
döntéseket hozni. Cselekedjék minden helyzetben racio-
nálisan, és fogadja el a tanácsadást!

Néhány váratlan esemény felborítja a napirendjét. Ma-
radjon határozott és céltudatos, tartsa kézben az irányí-
tást! Ha szükséges próbáljon rögtönözni!

Bár ezúttal több terv is megfogalmazódik Önben, mégis 
egyszerre csupán egy feladatra összpontosítson. Hama-
rosan sikerélményekben lesz része!

Olyan műveletekbe kezdett, amelyek meghaladják a ké-
pességeit. Legyen rendkívül óvatos, és minden lépése 
előtt mérlegelje a következményeket!

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 II.

Név: Tel.:

Cím:

Kisfiú és férfi:

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 könyvnyereményt 
sorsolunk ki. A 2019. decemberi megfejtések beküldésének határideje: 2020. január 10.

A babona szűkebb értelemben olyan, a világ mágikus szemléletéből fakadó hitet vagy erre épülő tevé-
kenységet jelent, ami (tévesen) közvetlen összefüggést tulajdonít ilyen viszonyban nem álló dolgok-
nak (legtöbb esetben az események mozgatóiként természetfölötti erőket elképzelve). Tudományos 
vizsgálata többek között a néprajz, valamint a szociálpszichológia feladata. A babona kifejezés erede-
tét többféleképp magyarázzák: pl. a babvetés (jóslási módszer) szóból, illetve a bogumil mozgalomra 
használt ószerb eredetű babuni (azaz bogumilok) szóból, vagy pedig egy tévhit jelentésű szlovák jöve-
vényszóból. Korábban az úgynevezett babonás embert bölcsnek tekintették, aki körültekintően mér-
legelte a körülményeket (ideértve természetesen az istenek által küldött előjeleket is), és cselekvéseit 
a lehetséges következményekhez mérten szabta meg. Aquinói Tamás olasz filozófustól eredeztethe-
tően, a középkori hittudomány értelmezésében a babona kifejezést főleg olyan hiedelmekre hasz-
nálták, melyek ellentétesek voltak a kereszténységgel, és hamis istenképen (bálvány) alapultak. Ma-
napság elsősorban olyan hitekre alkalmazzák, amelyeknek nincs tudományos vagy logikus alapjuk.

KALENDÁRIUM

A babona fogalma

December 13., péntek
Az évből 347 nap telt el, hátravan még 18.

Névnap: Luca
Egyéb névnapok: Bertold, Elza, Enid, Lúcia, 
Luciána, Odília, Otília, Oresztész, Tília, Vitália

Katolikus naptár: Szent Lúcia, Luca, Otília
Református naptár: Luca
Unitárius naptár: Luca
Evangélikus naptár: Luca, Otília
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 15. napja

A Luca latin eredetű név női, a Lúcia régi magyar 
alakváltozata, jelentése: hajnalban született.

December 14., szombat: Szilárd, Szilárda
A Szilárd férfi név magyar nyelvújítási alkotás a 
latin eredetű Konstantin magyarítására, jelenté-
se: állhatatos, következetes. Női párja: Szilárda. 

December 15., vasárnap: Valér
A Valér latin eredetű férfi név, jelentése: egész-
séges. Női párja: Valéria. Valerij Lobanovszkij 
szovjet–ukrán labdarúgó, edző volt, akit többek 
közt UEFA-érdemrenddel tüntetettek ki. Pályafu-
tása során irányította a szovjet és az ukrán válo-
gatottat, illetve a Dinamo Kijevet is, amellyel 1975-
ben megnyerte a Kupagyőztesek Európa-kupáját. 
2017-ben az UEFA alapítása (1954) óta eltelt idő-
szak 10 legkiemelkedőbb edzői közé választotta.

KISLEXIKON

TÖMEGPSZICHÓZIS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2019. december 12-ei sorsolásának nyertesei – könyvnyereményben 
részesültek: 1. Bartus Sándor – Kolozsvár, 2. Faluvégi József – Makfalva, 3. Péterfi  Mária – Makfalva.
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