
HOROSZKÓP

Hivatásában képtelen koncentrálni, így lassabban ha-
lad, mint ahogy azt elvárják Öntől. Vegye kézbe a határ-
idős munkálatokat, a többit halassza el!

Ma nehezen képes uralkodni az indulatain. Ezért kizáró-
lag a saját érdekeit tartsa szem előtt, semmiképpen ne 
vegye a nyakába mások problémáját!

Magabiztossága kisugárzik a környezetében élőkre. 
Probléma nélkül oldja meg a legbonyolultabb feladato-
kat is. Társaival próbáljon elnézőbb lenni!

Munkahelyi eredményei ezúttal azon múlnak, hogy 
mennyire reálisak a célkitűzései. Ha nem mérlegeli az 
esélyeit, sok minden rosszul sülhet el,

Ne engedjen a kísértésnek, amelyek megkörnyékezik 
Önt! Képtelen lesz észrevenni a csábító ajánlatok mögöt-
ti buktatókat, s rossz lépéseket tehet!

Bonyodalmas nap vár Önre, ezért próbáljon meg segítő-
ket keresni, aztán állítson össze pontos ütemtervet! Ké-
szüljön fel rendkívüli eseményekre!

Több akadály leküzdése vár Önre, de a lendülete átse-
gíti a holtpontokon. Ha gyors döntéseket kell meghoz-
zon, hallgasson bátran a megérzéseire!

A környezetében tomboló feszültség megszüntetéséért 
vonuljon a háttérbe! Ne ragaszkodjon a saját elképze-
léseihez, adja át az irányítást másoknak!

Előnyös körülményekkel néz szembe, ezért használja 
ki okosan a kedvező lehetőségeket! Legyen előrelátó, 
és az erejét ne fecsérelje el feleslegesen!

Ne vállalja túl magát, törekedjék a kiegyensúlyozott-
ságra! Ha új munkával bízzák meg, legyen megfontolt, 
és gondolja át, mennyi fér bele az idejébe!

Mindenre túl érzékenyen reagál, a viselkedése próbára 
teszi a környezete türelmét. Változtasson a magatartá-
sán, alkalmazkodjon a szituációkhoz!

Tegye félre a bizalmatlanságát, és lazítson! Amennyi-
ben korábban sikerül letudnia a kötelezettségeit, szen-
telje az idejét a személyes problémáira!

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.
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Cím:

Ösztönzés:

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 könyvnyere-
ményt sorsolunk ki. A januári helyes 
megfejtések beküldésének határide-
je: február 10.

KALENDÁRIUM

Január 22., péntek
Az évből 22 nap telt el, hátravan még 343.
A magyar kultúra napja

Névnapok: Artúr, Vince
Egyéb névnapok: Anasztáz, Artemisz, Domon-
kos, Dórian, Szirén
Katolikus naptár: Szent Artúr, Szent Vince
Református naptár: Vince
Unitárius naptár: Artúr
Evangélikus naptár: Artúr, Vince
Zsidó naptár: Svát hónap 9. napja

Az Artúr kelta eredetű férfi név, jelentése: medve. 
A Vince latin gyökerű férfi név, jelentése: győztes. 

Január 23., szombat: Rajmund, Zelma
A Rajmund germán férfi név, jelentése: okos vé-
dő. Női párja: Rajmunda. Rokon neve: Rajmond. 
Raymond Kopa (1931–2017) lengyel származású 
francia labdarúgó volt, aki a Real Madridnál vált 
világhírű futballistává. 1958-ban Aranylabda díj-
jal jutalmazták, ugyanezen évben a francia válo-
gatottal világbajnoki bronzérmes lett.
A Zelma női név az arámi Szalóme név arab alak-
formájából önállósult, jelentése: Sion békéje.

Január 24., vasárnap: Timót
A Timót a görög–latin gyökerű Timóteusz férfi -
név magyar rövidülése, jelentése: istentisztelő, 
Isten becsülője. Női párja: Timótea.

KETTŐ AZ EGYBEN KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2021. január 21-ei sorsolásának szerencsés 
nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Asztalos Gábor – Nagybá-
nya, 2. Biró Edina Kata – Marosvásárhely, 3. Józsa András – Székelyudvarhely.

NAPI KERESZTREJTVÉNY-NYERTESEK

Szolgáltatás/Betűző2021. január 22–24.
péntek–vasárnap18

A modellvasút története 1879-ben kezdődött az első játékkiállítá-
son, ahol számos cég mutatott be játékvasutat. A Märklin német vál-
lalat ajánlására 1891-től a játékgyártó cégek egységesítették a vágá-
nyok méretarányait. A nemzetközi irodalom december másodikát te-
kinti a vasútmodellezés születésnapjának, ugyanis 1891-ben ezen 
a napon kerül piacra a legelső olyan vasútmodellkészlet, ami olyan 
méretarányos pályán gördül, melyet kompatibilis vágányelemek-
kel eleve bővíthetőre terveztek. Kezdetben a játékmozdonyok haj-
tás nélküliek voltak, később a modellek hajtásaként óraművet vagy 
spirituszégőt használtak, utóbbiak a nyílt láng és a gőz miatt tűzve-
szélyeseknek minősültek. A technika fejlődésével rövidesen megje-
lentek a villanymotor hajtotta játékvasutak is. Ezek eleinte váltó-, 
később (az elektronika fejlődésével) egyenáramú kivitelben készül-
tek. A játékvasút valódi, részlethelyes modellvasúttá alakulásának 
lehetőségei az I. világháború után nyíltak meg. A miniatűr vasutak-
hoz idővel különféle építmények (őrházak, hidak, fűtőházak stb.) is 
épültek. A modellhűség az évek során egyre jobban tökéletesedett, 
mára már a nagyvasúti üzem kicsinyített mása is megvalósítható.

A modellvasút 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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RÉGI TÖ-
RÖK SÚLY-

MÉRTÉK

HAZÁBAN 
LAKIK

2.

ÉVEINK
SZÁMA

SPANYOL 
ARAB

LATIN-AMERI-
KAI KUKORI-
CAPÁLINKA
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ZONGORISTA 
(JAKOV)
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SZÍNÉSZ
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MÁRKA

HÉTBŐL EGY!
BELGRÁD
HEGYSÉGE
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EDÉNY
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(FIZIKUS)

AZ AGORA 
BEJÁRATA!

RÉGI
APRÓPÉNZ

ARAB!
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PÁROS ÉLET!
KEZDŐDIK
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FÉLELEM!
SZÉGYELL
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MUTATÓSZÓ
KISSÉ

EGOISTA!

OLASZ HEGE-
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CSEPP
CSEPPEK!

KICSINYÍTŐ 
KÉPZŐ

RANGJELZŐ 
ELŐTAG

KORSZAK

KELTEZÉS 
SZERINT
(LATIN)
ÚJFOK

ATTILA NÉV-
VÁLTOZATA

A HIBA
LÉNYEGE!

MEGVAKAR
A VÉGÉN!
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ÁBRÁNYI ... 
(KÖLTŐ)
ÉRTÉKES

NEMESFÉM

... MARS 
(EREDJ
INNEN)
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NÉGYBŐL 
KETTŐ!

SZÁMSZERŰ 
TÉNY

MOST,
AZONNAL

HEGY
(NÉMET)

ZÚZÓ

NEM MEGY ÁT 
A VIZSGÁN

IDEGEN NÓRA

ELVIS ... 
PRESLEY 
(ÉNEKES)
EGYES!

NAGYOBB 
HELYISÉG

KÖRNYEZET

MEGZAVART 
RAB!

ÉSZAK (RÖV.)

SEGÉLY-
KÉRŐ JEL
ÁBRÁZAT

ÉNEK
KOLOZS
MEGYEI
VÁROS

Ösztönzés
Ismeretlen

szerző humoros
megállapítását

idézzük.




