
HOROSZKÓP

Lendületesen áll neki a munkájának, és szinte mindenre 
talál megoldást. Tűzzön ki új célokat, majd kezdje el ki-
dolgozni a sikerekhez vezető utat!

Kiváló érzékkel képes kezelni a meglepetésszerű helyze-
teket, és remek megoldásokat talál a komplex kérdések-
re. Maradjon továbbra is céltudatos!

Felgyorsulnak Ön körül az események, így szüksége lesz 
minden szakmai tapasztalatára, hogy átvészelje a mai 
napot. Óvakodjék a kockázatoktól!

Úgy tűnik, változtatnia kell a módszerein, a bevált meg-
oldások nem hoznak eredményt. Szedje össze a bátorsá-
gát, és legyen nyitott az újdonságokra!

Hirtelen döntései beláthatatlan következményeket ered-
ményezhetnek. Ha lehet, ma ne rögtönözzön! Hagyja, 
hogy mások irányítsák a folyamatokat!

Kerülje a könnyelmű lépéseket, mert azok beláthatatlan 
következményeket eredményezhetnek! Vonuljon a hát-
térbe, és bízza másokra az irányítást!

Hajlamos új módszereket bevetni, emiatt pedig kis-
sé eltávolodik az eredeti elképzeléseitől. Ha rendezi a 
gondolatait, mindenre talál majd megoldást.

Meglepő fordulatokra készülhet, melyek később új 
megvilágításba helyezik a lehetőségeit. Koncentráljon 
a részletekre, és cselekedjék racionálisan!

Felgyűltek a tennivalói, ezért most több irányba kell 
hogy kiterjedjen a figyelme. Lehetőleg maradjon min-
denben megfontolt, és kerülje a spontán lépéseket!

Bátran belefoghat a hosszú távú terveibe, ugyanis a 
pozitív hozzáállásának köszönhetően ezúttal képes 
lesz a helyes irányba terelni a tevékenységét.

Rendkívül szerencsés napnak néz elébe, így bátran 
kockáztathat. Ámde bármibe is belekezd, előtte mérle-
gelje a lehetséges következményeket!

Megingott az önbizalma, ezért a mai nap cseppet sem 
alkalmas a fontos döntések meghozatalára. Szentelje 
idejét főleg a személyes kapcsolataira!

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 IV.

Név:                                                                                                    Tel.:

Cím:

Gazdag és szegény:

Fejtse meg a Betűző rejtvényeit min-
den héten, az oldal alján található 
szelvényt töltse ki, gyűjtse össze a 
hónap során megjelent összes da-
rabot, majd az egész havit küldje be 
egyszerre a szerkesztőségünk címé-
re: Krónika, 400027 Cluj-Napoca, str. 
Regele Ferdinand nr. 37/14. A hónap 
során közölt összes szelvényt be-
küldő megfejtők között könyvnye-
reményt sorsolunk ki. Az augusztusi 
helyes megfejtések beküldésének ha-
tárideje: szeptember 10.

KALENDÁRIUM

Augusztus 28., péntek
Az évből 241 nap telt el, hátravan még 125.

Névnap: Ágoston
Egyéb névnapok: Ágosta, Alfréd, Elemér, Gusz-
táv, Hermész, László, Morgána, Mózes, Pelágia

Katolikus naptár: Szent Ágoston, Szent Mózes
Református naptár: Ágoston
Unitárius naptár: Ágoston
Evangélikus naptár: Ágoston
Zsidó naptár: Elul hónap 8. napja

Az Ágoston latin eredetű férfi név, jelentése: fen-
séges, fennkölt. Női párja: Auguszta, Ágosta.

Augusztus 29., szombat: Beatrix, Erna
A Beatrix latin gyökerű női név, jelentése: bol-
dogságot hozó. Rokon nevek: Beáta, Bea, Trixi. 
Az Erna germán származású női név, jelentése: 
komoly, határozott. Férfi  párja: Ernő. Rokon ne-
vek: Erneszta, Ernesztina.

Augusztus 30., vasárnap: Rózsa
A Rózsa latin eredetű női név, jelentése: rózsa. 
Magyar nyelvterületen a nevet eredetileg férfi -
aknak adták, csak később vált női keresztnévvé. 
Laborfalvi Róza (1817–1886) a realista magyar 
színjátszás úttörője volt, aki drámai színésznő-
ként vált ismertté. Visszavonulásáig szinte egyed-
uralkodónak számított a kor színjátszásában.

MÉLY VÁLSÁG KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2020. augusztus 27-ei sorsolásának szeren-
csés nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Dudás József – Maros-
vásárhely, 2. Palló Mária – Segesvár, 3. Varga Imre Mihály – Apáca.

NAPI KERESZTREJTVÉNY-NYERTESEK

Szolgáltatás/Betűző2020. augusztus 28–30.
péntek–vasárnap18

Mai esernyőhöz hasonló eszközöket már az ókori Mezopotámiában 
használtak; ezek szintén összecsukhatók voltak használat után, 
mint kései változataik. Az ernyő Periklész uralkodó idején (az idő-
számításunk előtti 5. században) bukkant fel ismét a görögöknél, 
a luxuscikknek és státusszimbólumnak számító tárgyat leginkább 
gazdag asszonyok, előkelő nők fölé tartották, hogy megvédjék a 
hajukat a szemerkélő esőtől vagy a bőrüket az erős napsütéstől. 
Az ókori ábrázolások szerint az ernyő jelen volt a Római Birodalom-
ban, Egyiptomban, Babilóniában, illetve Kínában is, ahol elsősor-
ban a vallási vezetők használták. Az úgynevezett hordozható tető 
a 15. században tűnt fel újból Franciaországban, úgyszintén luxus-
cikkstátusban. Az európai ősesernyő halcsontból előállított bordá-
zatára eleinte bőrhuzat feszült, az 1800-as évek végére azonban 
bőr helyett vászon került rá, a tartóváz pedig könnyű fémszerke-
zetre cserélődött. Idővel a gyártók egyre praktikusabb példányok-
kal rukkoltak elő, így a 20. századra már a kis helyen tárolható vál-
tozatok is megjelentek. Az esernyő mintájára születtek meg a ven-
déglátó helyek teraszait szolgáló napernyők is.

Az esernyő 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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Gazdag és szegény
William Claude Fields 

amerikai komikus
aforizmáját idézzük.




