
A kínai naptár holdnaptárra, illetve szoláris naptárra jellemző tulajdonsá-
gokkal rendelkező időmérési rendszer, amelyet legelőször a babilóniaiak ve-
zettek be időszámításunk előtt 2500 körül. Ez nem csupán Kínában, hanem 
számos más ázsiai kultúrában is mindmáig használatos. Az i. e. 104 óta be-
vezetett naptári szabályok szerint a hónapok holdhónapok, ami azt jelenti: 
minden hónap első napja az asztronómiai újhold éjjelén kezdődik. Minden 
esztendő 12 hónapból áll, amelyek sorrend szerint vannak számozva (1-től 
12-ig), és alternatív nevük is van. A kínai napév minden évszakosztó pontja 
azonos azzal, mikor a Nap belép egy trópusi állatövi jegybe (melyeket világ-
szerte használják a horoszkópokban is). Az 1582-ben létrehozott Gergely-nap-
tárt a Kínai Köztársaság 1912. január elsejétől kezdte el alkalmazni hivatalos 
ügyekben, viszont a lakosság még sokáig a hagyományos kalendáriumot kö-
vette. A legtöbb kelet-ázsiai országban a napi tevékenységekhez manapság 
már a Gergely-naptárt használják, azonban a hagyományos kelet-ázsiai ün-
nepek pontos idejének meghatározásához a kínai naptárhoz igazodnak.

KALENDÁRIUM

A kínai naptár eredete

Január 7., csütörtök
Az évből 7 nap telt el, hátravan 
még 358.

Névnapok: Attila, Ramóna
Egyéb névnapok: Artúr, Atilla, Bá-
 lint, Etele, Imola, Lucián, Melánia, 
Raj mond, Rajmund, Valentin

Katolikus naptár: Szent Bálint, 
Szent Rajmund, Attila
Református naptár: Attila
Unitárius naptár: Attila, Imola
Evangélikus naptár: Attila, Ramóna
Zsidó naptár: Tévét hónap 
23. napja

Az Attila férfi név a hun fejedelem 
gót nevéből jött létre, ahogy az Atilla 
is, jelentése: atyácska. Dargay Attila 
(1927–2009) rajzfi lmrendező, illetve 
képregényrajzoló volt, legismertebb 
animációs alkotásai közé sorolható 
a Ne hagyd magad, emberke! (1959), 
Lúdas Matyi (1976), Vuk (1981) és 
a  Szaffi   (1984). A mozgókép terüle-
tén kifejtett kiemelkedő tevékeny-
ségéért 1968-ban Balázs Béla-díjjal 
tüntették ki.
A Ramóna női név a germán eredetű 
Rajmunda spanyol alakváltozata, je-
lentése: okos védelmező. Férfi  párja: 
Ramón.

Lewis Hamilton
A hétszeres Forma–1-világbajnok brit 
autóversenyző Stevenage-ben szü- 
letett 1985. január 7-én a gre-
nadai származású Anthony 
Hamilton, illetve az angol 
Carmen Larbalestier fi a-
ként. Alig volt kétéves, 
amikor szülei elváltak, 
így 12 éves koráig az 
anyja nevelte őt, aztán 
az apjával élt együtt. 
Tanulmányait a szülő-
városában végezte a John 
Henry Newman iskolában. 
Fiatalon a Manor Motorsport 
csapattal több gokartbajnok-
ságot, illetve három Forma–3-baj-
nokságot nyert. Ezt követően leszerző-
dött a McLaren Mercedesszel, mellyel  2007-ben 
debütált a Forma–1-ben, év végére pedig megszerezte a világbajnokság második 
helyét. 2008-ban világbajnokká vált. A 2007-ben Mercedes AMG Petronasszá ala-
kult csapatával újabb két (2014, 2015) vb-t nyert, 2016-ban második lett. Ezután 

következett karrierje máig tartó csúcspontja: zsi-
nórban négy alkalommal (2017, 2018, 2019, 2020) 
nyerte meg a Forma–1-et. A hét bajnoki címével 
kiegyenlítette Michael Schumacher rekordját. Eb-
ben a sportágban jelenleg ő tartja a legtöbb első 
rajtkockás pozíció rekordját, és a futamgyőzel-
mek tekintetében is a legeredményesebb. 2007-től 
2015-ig kisebb megszakításokkal Ni cole Scherzin-
gerrel élt együtt. Ezután rövid ideig viszonya volt 
Palvin Barbara magyar divatmodellel.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

A mai nap leginkább a kényesebb prob-
lémák rendezésének kedvez. Főleg a fél-
reértéseket rendezze, most elfogadásra 
talál a környezete részéről!

Lassabb tempóban halad, mint ahogyan 
azt Ön tervezte. Ne kezdjen bele kapko-
dásba, inkább hallgasson a megérzése-
ire, vagy kérjen segítséget!

A csapatmunka ma kifejezetten az elő-
nyére válik. A szakmai kapcsolatok meg-
erősítése mellett a saját tennivalóiban is 
nagy lépéseket tehet előre.

Feszült hangulat tombol Ön körül, és a 
feladataival is nehezen boldogul. Egyet-
len esélye átvészelni a mai napot, ha ké-
pes kompromisszumot kötni.

Eredményes nap vár Önre, alkalma adó-
dik megcsillogtatni az adottságait. Ra-
gadja meg a kínálkozó lehetőségeket, 
kamatoztassa tudását!

Most elsősorban a halogatott feladatok-
ra, valamint a határidős teendőkre kon-
centráljon! A sikerélmények később új 
erőt, lendületet adnak Önnek.

Hivatásában és magánéletében egyaránt 
előnyös lehetőségek bukkannak fel. Ne 
szalassza el ezeket a remek alkalmakat, 
bármiről legyen is szó!

Munkahelyén komoly változásokra ké-
szülhet, így kénytelen lesz rugalmas, il-
letve alkalmazkodó lenni. Készüljön fel a 
legváratlanabb szituációkra!

Komoly kihívások várnak Önre a hivata-
los ügyekben, ezenkívül személyes prob-
lémákkal is küszködik. Próbáljon egyen-
súlyt teremteni az életében!

Kiváló a kedélyállapota, optimista és 
lendületes kisugárzása pedig a környe-
zetére is átragad. Legyen mindenkivel 
készséges és együttműködő!

Használja következetesen a képességeit! 
Ossza be az energiáját, és ne akadjon el 
a részletekben. Mindig az aktuális mun-
káira összpontosítson!

Néhány váratlan esemény következik be 
a munkájában, ami alighanem döntés-
képtelenné teszi Önt. Vonuljon a háttér-
be, kerülje el a kockázatot!

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.

ÉLETFOGYTIGLAN  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
0° / 2°

Kolozsvár
2° / 5°

Marosvásárhely
1° / 6°

Nagyvárad
2° / 5°

Sepsiszentgyörgy
1° / 3°

Szatmárnémeti
2° / 5°

Temesvár
0° / 6°

 » Hétszer lett For-
ma–1-világbajnok 
(2008, 2014, 2015, 
2017, 2018, 2019 és 
2020), kiegyenlítve 
ezzel Michael Schu-
macher rekordját.
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A féltékeny szőke nő dühösen ront be 
a barátjához:
– Vedd tudomásul, hogy mindent tudok!
– Valóban? Akkor mondd meg, mikor 
volt például a waterlooi csata?

A vendég felháborodottan panaszolja 
a pincérnek:
– Ez az étterem bűn rossz! Egyetlen bará-
tomnak sem fogom ajánlani.
– Akkor számítunk az ellenségeire.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. január 
17-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

január
7/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Két dologra kényes vagyok – mondja 
az igazgató az új beosztottnak. – Az egyik 
a tisztaság. Meg is kérdem: alaposan 
megtisztította a cipőjét a bejárat előtti 
lábtörlőn?
– Természetesen, igazgató úr – igyekszik 
jó pontot szerezni az új munkatárs.
– A másik dolog, ami még fontosabb ná-
lam, az az őszinteség. Úgyhogy nem árt, 
ha tudja, az ... (Poén a rejtvényben.)

Vállalatnál

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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