
HOROSZKÓP

Kevésbé eredményes napra számíthat, ezért ne ragasz-
kodjék ahhoz, hogy Öné legyen a vezető szerep! A fonto-
sabb döntések meghozatalát hagyja másra!

Vegyen erőt magán, majd emelkedjen felül a gondokon! 
Emellett maradjon diplomatikus, mert ha nyersen fogal-
maz, könnyen megbánthatja a kollégáit.

Képtelen koncentrálni a feladataira, ezért csupán a köte-
lező teendőkkel foglalkozzék! Újabb megbízatást ne vál-
laljon, a döntéseit pedig napolja el!

Hatékony napnak néz elébe, uralkodó bolygója minden-
ben támogatja Önt. Bátran álljon elő a kreatív elképzelé-
seivel, aztán lépjen a tettek mezejére!

Ne meneküljön el a felelősség elől még akkor se, hogyha 
kínosnak érzi a helyzetet! Bízzon a megérzéseiben és a 
problémamegoldó képességeiben!

Munkahelyén kicsit meginog az önbizalma, emiatt túlbo-
nyolítja a dolgokat. Jobban tenné, ha ezúttal a tényekre, 
valamint az észérvekre hallgatna.

Kiszámíthatatlanul viselkedik, ezért ne számítson ko-
moly teljesítményre! Változtasson a hozzáállásán, ha 
nem akar ellenségeket szerezni magának!

Ne habozzon, ha döntenie kell, mert képes lesz jó meg-
oldásokat találni a gondokra! Szakmai tapasztalatát 
felhasználva kikerülheti a buktatókat is.

Alkalma adódik valóra váltani egy régebbi tervét. Olyan 
támogatókra talál, akik szinte mindenben kisegítik 
Önt, és számos kiváló ötlettel állnak elő.

Nyugodt napra készülhet. A pozitív szemlélete miatt ké-
pes ráhangolódni a problémákra, az esetleges nézetel-
téréseket pedig sikeresen tisztázza.

Bizalmasa viszonyai révén most a végére járhat né-
hány bonyolult ügynek. A személyes igényeit jól gon-
dolja át, és mindenben legyen mértékletes!

A mai napon mindenben megfontolt, így több tevé-
kenységre is kiterjed a figyelme. Készítsen ütemtervet, 
és tűzze napirendre a halogatott ügyeit!

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 – NOVEMBER I.

Név:                                                                                                    Tel.:

Cím:

Korrupció:

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. A novemberi 
helyes megfejtések beküldésének ha-
tárideje: december 10.

KALENDÁRIUM

November 6., péntek
Az évből 311 nap telt el, hátravan még 55.

Névnap: Lénárd
Egyéb névnapok: Énok, Krisztina, Leonárd, 
Leonarda, Leonyid

Katolikus naptár: Szent Krisztina, Lénárd
Református naptár: Lénárd
Unitárius naptár: Lénárd
Evangélikus naptár: Lénárd, Krisztina
Zsidó naptár: Hesván hónap 19. napja

A Lénárd germán eredetű férfi név, jelentése: 
erős, mint az oroszlán. Női párja: Leonarda.

November 7., szombat: Rezső
A Rezső férfi név a germán eredetű Rudolf ma-
gyar változata, jelentése: dicsőséges farkas. Burg-
hardt Rezső (1884–1963) magyar festőművész 
volt, akinek a Kísértés című festményét 1920-ban 
állami kis aranyéremmel díjazták. Az 1930-as 
években számos hazai kiállításon vett részt, mun-
kásságát 1953-ban Munkácsy-díjjal méltatták.

November 8., vasárnap: Zsombor
A Zsombor török gyökerű férfi név, jelentése: bö-
lény. Dyga Zsombor napjaink egyik legtehetsé-
gesebb fi atal rendezője, illetve írója, aki a Magyar 
Filmszemlén 2003-ban elnyerte a legjobb fi atal 
forgatókönyvírói díjat a Tesó című vígjátékával.

TROLL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2020. november 5-ei sorsolásának sze-
rencsés nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Barcsy Lajos – 
Felsőbánya, 2. Jámbor Elvira-Irma – Nagyszalonta, 3. Szabó Szintia – Zilah.

NAPI KERESZTREJTVÉNY-NYERTESEK

Szolgáltatás/Betűző2020. november 6–8.
péntek–vasárnap18

A 19. század során a német Heinrich Hertz, Johann Hittorf és Wilhelm 
Conrad Röntgen, az amerikai Thomas Alva Edison, az osztrák–magyar 
Lénárd Fülöp, illetve a szerb Nikola Tesla fizikusok különféle katód-
sugárzással kapcsolatos kísérleteket folytattak, majd ezek következ-
tében Röntgen felfedezte a róla elnevezett sugárzást. A német tudós 
1895. november 8-án Fülöp és Hertz próbálkozásai során arra figyelt 
fel, hogy a fekete kartonpapírban elhelyezett fényképezőlemezen fur-
csa feketedések keletkeztek az előhívás után. Elkezdte vizsgálni az 
okát, aztán több kísérlet után megállapította: az új nagy energiájú 
elektromágneses sugárzást (amit kezdetben X-sugárnak nevezett el) 
eltérő mértékben nyelik el a különböző anyagok, valamint a fényhez 
hasonlóan egyenesen terjed, hatása pedig fényképfelvételen rögzít-
hető. Felesége kezéről körülbelül 20 perc expozíciós idővel készített 
felvételt. Találmányát fizikai Nobel-díjjal jutalmazták. A röntgensugár-
zást manapság főleg az orvoslásban (diagnosztikában és terápiában) 
alkalmazzák. 2012 óta november 8. a radiológia világnapja, amely kü-
lönböző nemzetközi radiológiai társaságok kezdeményezésére jött létre.

A röntgensugárzás felfedezése
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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FRANCIA
SZEMÉLYES 

NÉVMÁS

ÖNMAGA 
(ANGOL)

ROTA ...
(VATIKÁNI 

ÍTÉLŐSZÉK)
PÓKTERMÉK

A LEGIDŐ-
SEBB

BARADLAY-
FIÚ

NÉMET
SZABVÁNY

L N J

MEXIKÓI
FORRADAL-
MÁR VOLT 
(EMILIANO)

NÉMET IGEN
RÖVID

KÖSZÖNÉS

NEBRASKAI 
VÁROS

... VALLI (SZÍ-
NÉSZNŐ)

BECÉZETT 
SZÜLŐ

ELŐTAG: 
OLAJ

NAPÓLEON 
JELE

EGYEDÜL 
(ANGOL)

EZT!
HUZAL

PARAN-
CSOLÓ

CSOMAGOL
IDEGEN
CITROM

IDEGEN
MÁRIA

HORDÓ LE-
HET ILYEN

ERREFELE!
IDŐMÉRŐ 
TARTÓJA

ÁLLATI
FEKHELY
NÉVELŐ

TORNÁSZNŐ
(HENRIETTA)

EURÓPAI
FOLYAM

MONDATVÉG
VI. SZÁZADI 
LATIN ÍRÓ

ÜNNEPELT 
SZÍNÉSZNŐ

KUTYA
KAPHATJA

,

A

H

OLAJ (ANGOL)

DOKTOR 
(RÖV.)

PARADICSO-
MI NŐ

ANTE MERIDI-
EM (RÖV.)
NŐI NÉV 

(AUG. 18.)

BECÉZETT 
MÁRIA

EDGAR ... 
POE (KÖLTŐ)

ARAB
FÉRFINÉV

KÖLTŐ
(LÁSZLÓ)

TOLL-
TÖLTELÉK

PÉNZHOZAM

ÉGHAJLAT
ANYÓS

FORMA
FENETLEN!

LUDOLF
SZÁMA

ÜTKÖZET

GYÓGYÁSZ
BELÁT!

PANAMAI
VÁROS

BÉKÉS ... 
(SZÍNÉSZNŐ)

IDÉZET 1.

A

ÁLLÓVÍZ
A SZÉP NEM

AZ ARGON 
VEGYJELE

OPUS (RÖV.)

JUTTAT
HANGSOR 
(LA MINOR)

PRINCÍPIUM

Y

VÍZLÁGYÍTÓ 
SZER

A KATOLIKUS 
EGYHÁZ
VEZETŐJE

BANKBETÉT!
JÓTÉKONY-

KODIK

ATTÓL
KEZDVE!

RÓMAI 1005

TAKARÍTANI 
KEZD!

RÓMAI 1050

MAGAD
PARIPA

BETŰVETÉS
FELTÉVE

AZ ETNA
KRÁTERE!
FEJFEDŐ

SZAG, ILLAT 
(LATIN)

VAGY 
(OROSZ)

KOPÓ TESTE!

MAJDNEM 
ÉRINT!

VÉRFAKTOR

INDULATSZÓ
IZOMKÖTŐ

Korrupció
Ismeretlen szerző 

aforizmáját
idézzük.

IDÉZET 1.




