
HOROSZKÓP

Sokat profitálhat abból, ha figyel az Ön körül zajló ese-
ményekre. Próbálja meg hasznosítani a képességeit, de 
határolódjék el a zűrös szituációktól!

Csupán akkor kezdjen új feladatokba, ha már lezárta az 
előzőket! Okosan ossza be az idejét, ugyanis ma egyálta-
lán nem számíthat külső segítségre!

A mai napon zűrös pillanatok várnak Önre, néhány ese-
mény kedvezőtlenül befolyásolja a terveit. Maradjon 
higgadt, és kerülje el a feszült szituációkat!

Ne siessen el semmit, használja ki maximálisan az ide-
jét, bármiről is van szó! A rossz időzítés könnyen romba 
döntheti az eddig elért eredményeit.

Uralkodó bolygója feszültté teszi Önt. Így olyan változta-
tásokat ne hozzon, amelyek esetleg veszélyeztethetik az 
eredményeit vagy a biztonságát!

Fogékony az új dolgokra, emellett kiválóan kamatoztatja 
a képességeit. Olyan folyamatok részesévé válhat, ame-
lyeket eddig csak kívülről figyelt.

Bár nagy lendülettel áll neki a feladatainak, buzgósá-
gában hajlamos sok hibát elkövetni. Vegyen vissza a 
tempóból, és kevesebb munkát vállaljon!

Ne pazarolja idejét felesleges teendőkre, hanem adjon 
hangot ötleteinek! A hatékony eredmények érdekében 
vegye figyelembe a társai javaslatait is!

Felgyorsulnak Ön körül az események, a munkája je-
lentősen megnő, és új dolgokat kénytelen elfogadni. A 
fontosabb döntéseit lehetőleg napolja el!

Ragadja magához a kezdeményezést, lépjen a tettek 
mezejére! A sikerek érdekében hallgassa meg a társai 
véleményét, és fogadja el az újításokat!

Több kihívásnak kell megfelelnie, ezért igyekezzék 
minden körülmény közt megőrizni a kiegyensúlyozott-
ságát! Vesse be a szaktudását és az erényeit!

Félreértések dominálnak a nap folyamán. Hagyja fi-
gyelmen kívül a negatív hatásokat, a munkájában pe-
dig próbáljon figyelni az apró részletekre!

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 – JÚLIUS V.

Név: Tel.:

Cím:

Keserű:

Fejtse meg a Betűző rejtvényeit minden héten, az oldal alján található szelvényt töltse ki, gyűjtse össze a hónap során megje-
lent összes darabot, majd az egész havit küldje be egyszerre a szerkesztőségünk címére: Krónika, 400027 Cluj-Napoca, 
str. Regele Ferdinand nr. 37/14. A hónap során közölt összes szelvényt beküldő megfejtők között könyvnyereményt 
sorsolunk ki. A júliusi helyes megfejtések beküldésének határideje: 2020. augusztus 10.

A Róma környékén található föld alatti üregek, a római katakombák az első századból származ-
nak. Ide temetkeztek a régi keresztények, az üldözések alkalmával pedig itt tartották az istentisz-
teleteket, részben itt is laktak. A kb. ötvennégy katakombacsoport mintegy hétmillió sírt tartal-
maz. Eredeti nevük coemeterium volt, vagy az illető terület tulajdonosa után nevezték el. A föld 
alatti üregek keresztül-kasul futó, szűk folyosókból állnak, ezek oldalfalába egymás fölé vágták 
vízszintesen a sírüregeket. A vértanúk számára félkör alakú üreget (arcosolium) vájtak, ebbe he-
lyezték a sírt. A katakombákban található freskók a második századból származnak, hasonlíta-
nak a pompeji festményekhez. Az első sírtábla Rossi szerint a keresztény időszámítás 71-ik évé-
ből származik. Miután 1587-ben a Priscilla katakomba beszakadt, Bosio régész kutatni kezdte a 
föld alatti üregeket, azóta számos tudós írta le a föld alatti Rómát. A legnevezetesebbek: a Szent 
Sebestyén-féle, a Coemeterium Calixti, a Domitilla. Jelenleg a katakombák többségükben üresek, 
miután az onnan származó maradványokat főleg a Szent Péter-bazilika kriptájában helyezték el.

KALENDÁRIUM

A római katakombák története

Július 31., péntek
Az évből 213 nap telt el, hátravan még 153.

Névnap: Oszkár
Egyéb névnapok: Elena, Fábiusz, Germán, 
Heléna, Ignác, Ignácia, Ilona, Kázmér, Léna

Katolikus naptár: Loyolai Szent Ignác, Oszkár
Református naptár: Oszkár
Unitárius naptár: Oszkár
Evangélikus naptár: Oszkár
Zsidó naptár: Áv hónap 10. napja

Az Oszkár férfi név a régi germán eredetű Ansgar 
névből származik, jelentése: istenség és dárda.

Augusztus 1., szombat: Boglárka
A Boglárka régi magyar női név, amely a boglár-
ból, azaz az ékköves, gyöngyös, kör alakú kitűző 
nevéből jött létre. Önállósult alakformája: Boglár.

Augusztus 2., vasárnap: Lehel
A Lehel férfi név a lélegzik igéből származik, je-
lentése: kürtfúvó. Női párja: Lelle. Lehel vezér 
a kalandozó magyar hadak egyik vezetője volt 
(Árpád fejedelem leszármazottja), aki 955-ben a 
Lech-mezei csata elvesztése után Bulcsú vezérrel 
együtt Konrád császár fogságába esett. A monda 
szerint kivégzése előtt kérte, hogy még egyszer 
utoljára a kürtjébe fújhasson, de amint kézbe vet-
te a kürtöt, agyonütötte vele az uralkodót.

KISLEXIKON

KÖZMUNKA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok július 30-ai sorsolásának nyertesei – könyvnyereményben részesül-
tek: 1. Bartus Sándor – Kolozsvár, 2. Schlecht Károly – Erdőszentgyörgy, 3. Weisz Márton – Gernyeszeg.

NAPI KERESZTREJTVÉNY-NYERTESEK
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Keserű

DON QUIJOTE
... MANCHA

NŐI NÉV 
(NOV. 10.)

MENNYI 
IDEJE?

LEL

JÓL ÉRZI
MAGÁT
... NIN

(ÍRÓNŐ)

OROSZ VÁ-
ROS (MÁS NÉ-
VEN VJATKA)

PASZULY

KUTYA
RUHÁZAT

RÉSZE!

RÉSZBEN
TITKOS!

AZ EBLAK-
NÁL TEKINT

MATEMATIKA
(RÖV.)

TÉRMETSZET

VÉGTAG
NAPÓLEON 

JELE

ÁTÖLEL
-BAN, -BEN 
(FRANCIA)

PINGPON GO -
ZÓ (FERENC)

NÉPES
ÁLLAM

BECÉZETT 
MIKLÓS

VISELKEDÉS-
MÓD

R AZ ANTIMON 
VEGYJELE

A VÖRÖS 
BOLYGÓ
... JELENTI 
(RADÓ S.)

ÁLLÓVÍZ
ZOKOG

HÍM ÁLLAT
MORZEJEL

A

SVÁJCI
ÜDÜLŐ-
VÁROS

A SZÉLEIN 
TESZ!

AZ EGYIK 
CSILLAGKÉP

EGYFÉLE
SZÁMÍTÓGÉP-

MEMÓRIA
TE ÉS ÉN

SZIGET LA 
ROCHELLE 

KÖZELÉBEN

A -VA PÁRJA
TENGER-

NAGY
(FRANCIA)

SZÍNÜLTIG
ROBBANÓ-

ANYAG 
(RÖV.)

IGEKÉPZŐ
PAPIRUSZ-

HAJÓ

... DOMINGO
(DOMINIKA)

SZÍNÉSZ
(LEHEL) 

A NÍLUS
NÉMET NEVE
BENT BENT!

VÉGTELEN 
ZAJ!
ALÁ

NŐI NÉV 
(AUG. 18.)
HÁROM

(SPANYOL)

REG ÉS ... 
(ARANY
JÁNOS)

HUNOR
ÉS MAGOR 

ANYJA
ISME

JOULE (RÖV.)

SODRÁS
SZIBÉRIAI
FOLYAM

NÉVELŐ
CSELEKVŐ

GIGA (RÖV.)
ÁLLAMI
ILLETÉK

ROMÁN
KÖLTŐNŐ 
(MARIA)

LNJ

NÖVÉNYT 
TESZ

A FÖLDBE
HOLLAND 

SAJTVÁROS
MELY

SZEMÉ-
LYEK?

ZSINÓROS 
KISKABÁT
NOBILIS

... MARK 
(VÉDJEGY)
ÁLLÓKÉP

LATIN
ÜDVÖZLÉS1.

ALMACIKK!
E HELYRE
...-GULL
(E. SUE)

BÁRÁNY-
HANG
GYORS

ILYEN LÁBÚ 
A ROVAR

HÓHARMAT

RÓMAI 1501

ERÉNY,
ERKÖLCS 
(LATIN)

MAJOMFEJ!
JORDÁNIAI 

VÁROS
CSAVAR

... CHACO 
(DÉL-AMERI-
KAI RÉGIÓ)

KERÜL

2.

AFRIKÁBAN 
VAN!

JEGYZETEL

ÁSÍTÓ HANG
VERMET
KÉSZÍT

A fősorok
ismeretlen

szerző találó 
megállapítását 
tartalmazzák.




