
HOROSZKÓP

Mindenáron érvényesíteni szeretné a saját akaratát, így 
kevés teret enged a társainak. Vigyázzon, mert ez effajta 
önfejűség rossz útra terelheti Önt!

Amennyiben teheti, kerülje a döntéshozatalt! Emellett ne 
menjen bele olyan megállapodásokba, amelyek hosszú 
távon kihatással lehetnek az életére!

Bár lendületesen végzi a feladatait, a hatékonysága ér-
dekében lehetőleg ne folyamodjon szokatlan megoldá-
sokhoz! Maradjon a realitások talaján!

Hangulatingadozásai miatt nehezen viselik el Önt a mun-
kahelyén. Keresse meg hozzáállásának okait, és próbál-
ja pozitívan szemlélni a világot!

Kissé felgyülemlenek a teendői. A kényesebb munkálato-
kat közelítse meg egy más szemszögből, így talán hama-
rabb észreveszi majd a helyes utat!

Nagy lendülettel veti bele magát a betervezett tevékeny-
ségébe. Ámde arra ügyeljen, hogy a buzgóságában ne-
hogy lényeges hibákat kövessen el!

Ezúttal ne vállaljon pénzügyi kockázatokat, tartsa elsőd-
leges szempontnak az anyagi biztonságát! Szenteljen 
több időt a személyes kapcsolataira!

Kiváló a kedélyállapota, ami lehetővé teszi, hogy minden 
téren megállja a helyét. Érdemes a mai napon lezárni a 
régóta halogatott kötelezettségeket.

Tervei jelenleg nehezen kivitelezhetőek. Ha okvetlenül si-
kereket szeretne, akkor maradjon türelmes, és kérje ki a 
bizalmasabb munkatársai tanácsát!

Kezdeményezései jó irányba haladnak. A gyors helyzet-
felismerésével és diplomáciai adottságával még a kínos 
szituációkon is képes lesz túllépni.

Szélsőségesen viselkedik, és emiatt ismeretlen utakra 
téved. Fontolja meg a tetteit, ne tegye kockára a bizton-
ságát kétséges kimenetelű dolgokért!

Kiegyensúlyozottság jellemzi a mai napját. A teendőit 
képes könnyedén véghez vinni, és még arra is jut ideje, 
hogy a társainak segítséget nyújtson.

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 III.

Név: Tel.:

Szesztestvérek:

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 egy-
szerre a szerkesztőségünk címére: Krónika, 400027 Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37/14. A hónap során közölt összes szelvényt beküldő megfejtők között könyvnyere-
ményt sorsolunk ki. A júniusi helyes megfejtések beküldésének határideje: július 10.

KALENDÁRIUM

Június 19., péntek
Az évből 170 nap telt el, hátravan még 195.

Névnap: Gyárfás
Egyéb névnapok: Esztella, Hajnal, Hajnalka, 
Ince, Járfás, Julianna, Mihály, Rómeó, Sztella

Katolikus naptár: Szt. Gyárfás, Szt. Romuald
Református naptár: Gyárfás
Unitárius naptár: Gyárfás
Evangélikus naptár: Gyárfás
Zsidó naptár: Szíván hónap 26. napja

A Gyárfás görög eredetű férfi név, elemeinek je-
lentése: idős férfi , aggastyán. Rokon neve: Járfás.

Június 20., szombat: Rafael
A Rafael héber eredetű férfi név, jelentése: Isten 
meggyógyított. Régi magyar változata: Ráfi s. Női 
párja: Rafaella. Ábrahám Rafael (1929–2014) 
magyar festőművész és grafi kus volt, aki a szür-
reális hatásokban gazdag, montázstechnikára 
épülő litográfi áin és rézkarcain természeti, vala-
mint művi elemekből teremtett kompozíciókat. 
Mindemellett az élő és szervetlen anyagok mik-
roszkopikus vizsgálatával is foglalkozott.

Június 21., vasárnap: Alajos, Leila
Az Alajos német eredetű férfi név, elemeinek je-
lentése: egész és bölcs. A Leila arab eredetű női 
név, jelentése sötét hajú nő. Alakformája: Lejla.

ÜZENET KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

Szolgáltatás/Betűző2020. június 19–21.
péntek–vasárnap18

A Krónika-nyereményjátékok 2020. június 18-ai sorsolásának szerencsés 
nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Ágoston Gábor – Nagyszalonta, 
2. Pécsi Márta – Nagykároly, 2. Széri Rebeka – Sarmaság.

NAPI KERESZTREJTVÉNY-NYERTESEK

A 2020. májusi lapszámokban megjelent Betűző-rejtvé-
nyek helyes megfejtései: Május 8.: Ismerd meg önmagad: 
Az vagy, aki vagy, úgyse lehetsz más, ne félj fölfedezni, ki 
vagy. Május 15.: Súlycsoportok: Mert te nehézsúlyú vagy, én 

meg csak pehelysúlyú. Május 22.: A mester: Nem az a mester, 
aki sokat csinál, hanem aki jól csinálja. Május 29.: Bűnök: Ha 
nem kerülöd a kis bűnöket, lassan a nagyokba esel.
NYERTES: Bardócz Ildikó Klára (Kolozsvár)

BETŰZŐ-MEGFEJTÉSEK ÉS NYERTES

Rejtvénysziget
A hálóba összefüggő betűhalmaz került, 
amely nem érinti a háló szélét. A megha-
tározásokat természetes sorrendben ad-
tuk meg, egy szót előre beírtunk.

Vízszintes: Pókszerű állatka – Szibériai fo-
lyam – Emlékezetkiesés – Német tagadás 
– Rag, a -be párja – Épületszintre vonat-
kozó – Párosan akaszt! – Az Aare francia 
neve – Balzsam – ... Pahlavi (iráni sahin-
sah volt) – Erkölcs, erény (latin) – Élőlény 
külalakja – Nagy kazah tó – Latin-amerikai 
kukoricapálinka – Kuruc brigadéros volt 
(Tamás) – Kaliber – Aranyrög! – Csökken 
a vízszint – Káposzta van ilyen – Egyke! – 
Órómai üdvözlés – Orosz autómárka – In-
tézményt létrehoz – ... Vallone (fi lmsztár) 

– ...alkohol (borszesz) – Híres csikótojás – 
Magad – Hadfi akra jellemző – Keskeny ut-
ca – Eszessé tevő – ... Francia (francia író)

Függőleges: Bankbetét! – Helyhatározó-
rag – Rachmaninov operája – Gyergyó-
szentmiklós közeli helység – Rabságból 
megmentő – Páger ... (színész) – Szeret 
énekelni – Mutatószó – Amerikai elnök 
volt (Barack) – Drágakő mértékegysé-
ge – Erdővidéki város – A földbe rejtő – 
Spanyol arany – Régi súlyegység – Vá-
laszol – Író (Lajos) – Álmos fejedelem 
anyja – Rovarpáncél anyaga – Alá – Er-
kölcstan – Francia női magazin – Ke-
resztül – Régi büntetőpad – Arrafele! – 
Állóvíz – Vendéglői lap – Garantál – Téli 
sport – Csevegés
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Szesztestvérek
– Haver, tudod, mi 
a különbség az élet 
és a motor között? 

– ... (Poén
a rejtvényben.)
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