
HOROSZKÓP

Hagyja figyelmen kívül a negatív hatásokat, majd igye-
kezzék megtalálni a belső egyensúlyát! Maradjon meg-
fontolt, és ne ítélkezzék elhamarkodottan!

Helyezze a hangsúlyt azon megoldatlan teendőkre, ame-
lyeket szubjektív okok miatt idáig mellőzött! Mindeköz-
ben tartsa szem előtt a célkitűzéseit is!

Több fronton kell helytállnia, ezért ha teheti, utasítson 
vissza minden olyan felkérést, amely hátráltatná abban, 
hogy a maga elé kitűzött célokat elérje!

Amennyiben teheti a mai napon, kerülje el a hirtelen cse-
lekedeteket! Ha elhamarkodottan vonja le a következte-
téseket, könnyedén bajba kerülhet.

Fontos döntéshozatal esetén hallgasson az ösztöneire, 
ezek megmutatják majd Önnek a helyes utat! Semmi-
képpen ne hagyja magát befolyásolni!

Uralkodó bolygója segíti Önt, hogy legyőzze az akadályo-
kat. Ezúttal olyan munkába is belevághat, melyhez nem 
rendelkezik elegendő tapasztalattal.

Úgy érzi, időnként félrecsúsznak a számításai. Maradjon 
határozott, és ne kételkedjen a képességeiben! Hamaro-
san egyenesbe jönnek a dolgai.

Kiváló lehetőségek kínálkoznak, viszont nem szabad 
gondolkodás nélkül mindegyiket megragadnia. Egyszer-
re kizárólag egy kérdésre koncentráljon!

Ezúttal bátran a tettek mezejére léphet. Elképzeléseit 
azonban aprólékosan dolgozza ki, ekként nem érhetik 
váratlan fordulatok vagy meglepetések!

Most képes tisztán felvázolni a céljait. Ha gondosan ki-
dolgozza a lépéseit, nem érhetik Önt kellemetlen megle-
petések vagy váratlan fordulatok.

Hivatásában kizárólag olyan döntéseket hozzon, ame-
lyek biztos tényeken alapulnak! Őrizze meg a nyitottsá-
gát, és segítsen azokon, akik rászorulnak!

Rátermettségének köszönhetően kiváló ütemben halad 
a teendőivel. A hatékonyság érdekében azonban figyel-
jen oda minden egyes részletre!

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 – JÚNIUS II.

Név:                                                                                                    Tel.:

Cím:

Mickey egér és az óra:

Fejtse meg a Betűző rejtvé-
nyeit minden héten, az oldal 
alján található szelvényt tölt-
se ki, gyűjtse össze a hónap 
során megjelent összes da-
rabot, majd az egész havit 
küldje be egyszerre a szer-
kesztőségünk címére: Króni-
ka, 400027 Cluj-Napoca, str. 
Regele Ferdinand nr. 37/14.
A hónap során közölt összes 
szelvényt beküldő megfejtők 
között könyvnyereményt sorso-
lunk ki. A júniusi helyes megfej-
tések beküldésének határide-
je: július 10.

KALENDÁRIUM

Június 12., péntek 
Az évből 164 nap telt el, hátravan még 202.

Névnap: Villő
Egyéb névnapok: Adelaida, Antónia, Gujdó, 
Eta, Etelka, János, Leó, Leon, Lionel, Sebő

Katolikus naptár: Adelaida, Orfeusz, Villő
Református naptár: Villő
Unitárius naptár: János
Evangélikus naptár: Villő
Zsidó naptár: Sziván hónap 19. napja

A Villő női név újabb keletű magyar névalko-
tás a villőzés kifejezésből, jelentése: tündér. 

Június 13., szombat: Anett, Antal
Az Anett női név az Anna francia alakformájá-
ból önállósult, jelentése: báj, kecsesség, kellem. 
Az Antal férfi név a római Antonius nemzetség-
névből rövidült, jelentése: herceg, fejedelem, 
elöljáró. Rokon neve: Anton. Női párja: Antónia. 

Június 14., vasárnap: Vazul
A Vazul görög eredetű férfi név, jelentése: kirá-
lyi. Az első ismert Vazul (970–1037) István ma-
gyar király unokaöccse volt, aki fellázadt, mivel 
István nem jelölte őt örökösének. Tettéért az 
uralkodó megvakíttatta, a fülébe ólmot öntetett, 
gyermekeit pedig száműzte. Mindezt azért, hogy 
semmiképpen ne örökölhesse a trónt.

PRAKTIKUS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2020. június 11-ei sorsolásának szerencsés 
nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Fülöp Rebeka – Felsősófal-
va, 2. Nagy Ildikó Éva – Zilah, 3. Palló Mária – Segesvár.

NAPI KERESZTREJTVÉNY-NYERTESEK
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A véradási eljárást a 20. század eleje óta alkalmazzák, miután Karl 
Landsteiner osztrák orvos felfedezte az emberi vércsoportrendszereket. 
Ettől kezdve a donort és a beteget elfogadható biztonsággal lehetett pá-
rosítani. Az elmúlt évek során ez a gyógyítás egyik nélkülözhetetlen kel-
lékévé vált. A nagyobb műtéteknél, egyes életmentő kezeléseknél és 
a gyógyszerek gyártásnál is nagy szerepet játszik. A véradás az 50-es 
évektől kezdve sok országban önkénes gesztusnak minősült, azonban 
a legtöbb esetben a véradót bizonyos értékű étkezési utalványok vagy 
különböző utazási kedvezmények is illették. Az egyszer használatos 
vérvételi eszközök a 60-as évek folyamán kezdtek elterjedni, amelyek 
kiküszöbölték azt a veszélyt, hogy a donor bármivel is megfertőződ-
jön. Ezen technika az 1980-as évek közepére vált általánossá világszer-
te. Bár az USA-ban kifejlesztettek egy Hemopure nevű, szarvasmarha 
hemoglobinján alapuló vérpótló szert (mely a vörösvérsejt-szükségle-
tű betegek kezelésénél alkalmazható), a véradás máig a legbeváltabb 
gyógyító módszer maradt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kez-
deményezésére június 14-ét a véradók világnapjává nyilvánították.

A véradás 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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