
HOROSZKÓP

Ne bosszankodjék, ha nem olyan tempóban halad a ten-
nivalóival, ahogyan azt betervezte! Maradjon nyugodt, és 
alapozzon szakmai tapasztalataira!

Fizikailag nincs a csúcsponton, így lehetőleg kímélje ma-
gát, és igyekezzék elkerülni a stresszes helyzeteket! A ha-
táridős feladataira kérjen haladékot!

Az elmúlt időszak eseményei kissé szétszórttá teszik 
Önt, így ma nehezére esik döntéseket hozni. Kerülje a 
konfliktusokat és a kínos beszélgetéseket!

Optimistán tekintsen a világra! A higgadtságával, vala-
mint a diplomáciai érzékével most akkor is célba érhet, 
hogyha eleinte ellenállásokba ütközik.

Pozitív hozzáállásának köszönhetően most könnyen be-
fogadja az újszerű dolgokat. Bátran kezdeményezzen, és 
nézzen szembe a kihívásokkal!

Hogyha teheti, ne ragaszkodjék konokul az elképzelése-
ihez! Akkor érhet el eredményeket, ha úgy intézi a dolgo-
kat, hogy mások is szóhoz jussanak.

Nyugodt légkör uralkodik Ön körül, így a rutinteendők 
elvégzését ma szinte kikapcsolódásként éli meg. Szen-
teljen több időt a személyes kapcsolataira!

Szinte minden a tervei szerint alakul. Ennek ellenére 
kissé sebezhetőnek érzi magát, ezért kizárólag a meg-
bízható emberek társaságát keresse!

A mai napon kellő önbizalommal rendelkezik ahhoz, 
hogy a végére járjon a terveinek. A sikerélmények nagy 
lendületet adnak Önnek a folytatáshoz.

Kisebb buktatók adódnak a tervei megvalósítása so-
rán. Ám emiatt nem kell semmit feladnia. Határozott 
magatartásával mindennek a végére tud járni.

Maradjon olyan személyek körében, akik jól ismerik 
Önt! Sikerekre viszont csakis akkor számíthat, ha nyi-
tott marad, és elfogadja mások nézeteit is.

Uralkodó bolygója segíti Önt abban, hogy átlépjen a 
munkájában előforduló nehézségeken. Tevékenysége-
iben maradjon továbbra is precíz és igényes!

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 – JANUÁR I.

Név:                                                                                                    Tel.:

Cím:

Szerelem:

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 januári helyes 
megfejtések beküldésének határide-
je: február 10.

KALENDÁRIUM

Január 8., péntek
Az évből 8 nap telt el, hátravan még 357.

Névnap: Gyöngyvér
Egyéb névnapok: Anasztáz, Ince, Kövecs, 
Polina, Szeverin, Szörénd, Szörény, Tas, Virág
Katolikus naptár: Urunk megkeresztelkedése, 
Szent Szeverinusz, Szörény
Református naptár: Gyöngyvér
Unitárius naptár: Gyöngyvér, Szörény
Evangélikus naptár: Gyöngyvér
Zsidó naptár: Tévét hónap 24. napja

A Gyöngyvér női név Arany János költő néval-
kotása, jelentése: gyöngytestvér. 

Január 9., szombat: Marcell
A Marcell latin származású férfi név, jelentése: 
Mars hadistenhez tartozó. Női párja: Marcella. 
Marcel Proust (1871–1922) francia regényíró volt, 
aki Az eltűnt idő nyomában című regény szerző-
jeként vált ismertté. A könyvet a 20. század egyik 
fontos regényének tartják. Első munkái iskolai 
lapokban jelentek meg, 1892-ben pedig megala-
pította a Le Banquet nevű irodalmi folyóiratot.

Január 10., vasárnap: Melánia
A Melánia a görög eredetű Melasz férfi név női 
párja, jelentése: fekete, sötét. Ezen szótőből jött 
létre az Ausztráliát északról és keletr9ől övező 
szigetcsoport, Melanézia neve is.

BLAMÁZS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2021. január 7-ei sorsolásának nyertesei – 
könyvnyereményben részesültek: 1. Barabás Eszter – Kolozsvár, 1. Dudás 
József – Marosvásárhely, 2. Faluvégi József – Hármasfalu.

NAPI KERESZTREJTVÉNY-NYERTESEK
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A növények ismerete és azok felhasználása az ételkészítésében már 
az őskorban fontos szerepet játszottak. Kezdetben a közvetlen ta-
pasztalás alapján szereztek gyakorlatot használatukra, később pe-
dig az összegyűlt tapasztalatok tudományos módszerekkel ötvöződ-
tek, majd kialakult a fűszerkészítés tudománya. Sokoldalú felhasz-
nálásuk, valamint az eltérő elterjedtségük miatt ezen ízesítőanyagok 
az ókorban értékes árucikkeknek számítottak. A fűszerlelőhelyekről 
Marco Polo velencei felfedező hozott hírt a 13. században; az Indiá-
ból Európába érkező fűszernövények kalandos hajóutakon jutottak 
el a vásárlókhoz, emiatt pedig megbecsült árucikkekké váltak. A fű-
szerfajták jelentették a fő motivációt abban, hogy Vasco da Gama 
portugál hajós az 1490-es évek végén elindult Indiába, ami aztán az 
új felfedezések mellett a brit birodalom közel négy évszázados ural-
mának kezdetét is jelentette. Az ételek ízesítése a legtöbb nemzet-
nél az elődöktől örökölt szokásokon alapszik, amit manapság már 
egyre többen próbálnak más nemzetektől átvett, saját ízlésüknek 
is megfelelő alapanyagokból álló receptekkel változatosabbá tenni.

A fűszerek 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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EHETŐVÉ
VÁLÓ

(GYÜMÖLCS)

LYUKAT
KÉSZÍT

ANEKDOTA

LABDARÚGÓ 
(LÁSZLÓ)

BÉKE 
(OROSZ)
KESERŰ

ORVOSSÁG

... RISI 
(OLASZ

RENDEZŐ)

TOVA
... CAPONE
(GENGSZ-

TER)

KIS FOLYÓ
ÚTNAK ERED

BALATONI ... 
(HAL)

BOLGÁR 
HEGYSÉG

EZER!
ERKÖLCSI 
(FRANCIA)

AZ ELLEN-
ÁLLÁS JELE

(FIZIKA)
HÚS (ANGOL)

HAMIS
NÉMET

SZEMÉLYES 
NÉVMÁS

HELYSÉG
KOLOZSVÁR 

MELLETT
LOLEK PÁRJA

FED, BORÍT
ÍRÓPÁR 

(CHARLES, 
MARY ANN)

AZ UTOLSÓ 
MAGYAR
KIRÁLYNÉ

ANTIK
FIZIKUS,

CSILLAGÁSZ 
(FRANÇOIS)

JAPÁN SZÁ-
MÍTÓGÉP-  

MÁRKA
ŐSI FEGYVER

AFRIKAI
ÁLLAM

IPA
TOJÁSHÍMZŐ 

ESZKÖZ

TRÓPUSI
FAFAJTA

ASSZONY-
NÉVKÉPZŐ

A

L

ZONGORISTA 
(JAKOV)

RÓMAI 1100
HÁLÓSZÖVŐ 

ÁLLAT

LOPAKODNI 
KEZD!

ZSIDÓ PAP

TESZ, HELYEZ

PARIPA
SOMOGY
MEGYEI

HELYSÉG

BULGÁRIA
HATÁRAI!

HÍM MADÁR

BELGIUMI
VÁROS

FRANCIA 
ARANY

KAUZÁLIS

AKADÁLYBA 
ÜTKÖZIK

TÉLI
CSAPADÉK

JÓTÉKONY-
KODIK
NÉMA
NÉMA!

SZÁNTÓ-
ESZKÖZ

ÉNEKES (SAL-
VATORE)

SKÓT
FÉRFINÉV

SZEKÉRNYI 
TEHER

A RÁDIUM
VEGYJELE

OLASZ
NÉVELŐ

IGE-
VÉGZŐDÉS

1.
A

SPANYOL
NŐI NÉV
PERJEL

ZODIÁKUS 
CSILLAGKÉP

GÓRÉ

SZILAJ

F

L N J

BÓBITÁS
PAPAGÁJ

KAPACITÁS-
EGYSÉG

DÜLEDÉK
GYÖKÉR-
FŰSZER

ÁRUS

KELET-
VIETNAM 
MÁS NEVE

NULLA

FORMAI
A JUPITER

EGYIK 
HOLDJA

KIPLING 
FARKAS-
VEZÉRE

FIZIKUS
(ZOLTÁN)
A VÉGÉRE 

LÉP!

IDŐMÉRŐ
VÁRKONYI
ŐRGRÓF
(TÁDÉ)

Szerelem
Ismeretlen

szerző humoros
megállapítását

idézzük.




