
HOROSZKÓP

Nehezen tud koncentrálni a napi tevékenységeire, így 
most ne számítson kimagasló teljesítményekre! Csupán 
egyszerű feladatokkal foglalkozzék!

Semmi sem alakul a tervei szerint. Igyekezzék elkerülni a 
vitákat, mert a szavait könnyedén Ön ellen fordíthatják, 
a jó szándékát pedig félreérthetik!

Szánjon némi időt arra, hogy átgondolja az Ön körül zajló 
fejleményeket! Ezenkívül vizsgálja meg mindazt, ami az 
elkövetkező napokban vár Önre!

Próbáljon alkalmazkodni a jelenlegi körülményekhez! Ne 
essen pánikba a negatív események miatt, mert képes 
hamar felülemelkedni a gondokon!

Eredményekben gazdag nap vár Önre. A tervek megvaló-
sításához viszont nagy szüksége lesz az önuralmára, va-
lamint a diplomáciai képességére.

Legyen mindenben alapos, azonban ne fogja vissza a 
kreativitását! Komoly lépéseket tehet a karrierjében, 
hogyha szabadjára engedi a képzelőerejét!

Ne avatkozzék bele mások ügyeibe, a munkálatai so-
rán pedig vigyázzon, ne vesszen el a részletekben! For-
dítson több időt a fontosabb viszonyaira!

Kiváló ötletek fogalmazódnak meg Önben. Ossza meg 
az elképzeléseit a pozitív gondolkodású kollégáival, 
ezáltal felgyorsíthatja a kivitelezést

Nagy teher kerül le a válláról, ennek következtében sok 
energia szabadul fel Önben. Ez a lendület arra ösztönzi 
Önt, hogy új kihívásokat keressen.

Rendszerezze a munkáit, és vegye figyelembe a ha-
táridőket! Állítson fel fontossági sorrendet, így szinte 
minden kötelezettségének eleget tehet!

Ma csakis akkor hozzon döntéseket, ha valamennyi le-
hetőséget számba vett, illetve felmérte a következmé-
nyeket. Mindig konzultáljon a társaival!

Egyedül kell szembenéznie a gondokkal, támogatásra 
ma ne számítson. Bármibe is kezd, maradjon óvatos, 
és kerülje az ösztönös cselekedeteket!

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 – FEBRUÁR I.

Név:                                                                                                    Tel.:

Cím:

Férfiak és nők:

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 februári helyes 
megfejtések beküldésének határide-
je: március 10.

KALENDÁRIUM

Február 5., péntek
Az évből 36 nap telt el, hátravan még 329.

Névnapok: Ágota, Ingrid
Egyéb névnapok: Adelaida, Adél, Agáta, Eta, 
Etelka, Heidi, Kolos, Léda

Katolikus naptár: Szt. Ágota, Szt. Etelka, Ingrid
Református naptár: Ágota
Unitárius naptár: Ágota
Evangélikus naptár: Ágota, Ingrid
Zsidó naptár: Svát hónap 23. napja

Az Ágota görög eredetű női név, jelentése: a jó. 
Az Ingrid német női név, jelentése: szép istennő.

Február 6., szombat: Dóra, Dorottya
A Dorottya női név a görög Dorotheosz magya-
rosított változata, jelentése: Isten ajándéka.
A Dóra női név a latin származású Theodora és 
Dorottya nevek önállósult becézett alakjából szü-
letett. Rokon nevek: Dorka, Dorina, Dorisz.

Február 7., vasárnap: Rómeó, Richárd
A Rómeó férfi név a latin Romaeus név olasz 
formája, jelentése: római vagy a Római Biroda-
lomból származó. A késő középkorban így hívták 
a Rómába vagy a Szentföldre zarándoklókat is.
A Richárd germán gyökerű férfi név, elemeinek 
jelentése: hatalmas, uralkodó és erős, merész. 
Női párja: Rikarda.

FRONTVONAL KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2021. február 4-ei sorsolásának szeren-
csés nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Boda Sarolta – Zilah, 
2. Ladányi László – Szatmárnémeti, 3. Palló Mária – Segesvár.

NAPI KERESZTREJTVÉNY-NYERTESEK
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A virslit a svájci származású Johann Georg Lahner hentesmester ta-
lálta ki 1805-ben, amelyet az úgynevezett frankfurti kolbász alap-
ján alkotott meg, és bécsi–frankfurtinak nevezte. A kétféle darált 
húsból (marha és disznó) készített masszához sót, fűszert és vizet 
adott, ezt a krémes pasztát ezután kézi töltővel juhbélbe nyomta, 
majd enyhén megfüstölte. Lahner Frankfurtban tanulta ki a mes-
terség fortélyait (innen származik a virsli másik neve), aztán a 19. 
század elején egy 300 guldenes adományból megalapította saját 
hentesüzletét Bécsben. Az osztrák főváros kiváló helyszínnek bi-
zonyult az új termék kísérletezésére, így a virsli hamarosan Euró-
pa nagy részén is kedveltté vált. Később a terméknek megjelentek 
a vastagabb (szafaládé), illetve hosszabb (krinolin) változatai is. 
A virsli máig az egyik legjobban eladott kolbászfélék közé tartozik, 
az elkészítési módszerek azonban idővel sokat változtak; manap-
ság már szalonnát és sertésbőrkét, egyes változatokba pedig szó-
ját is hozzáadnak, az ízesítést pedig különféle aromákkal és ízfo-
kozókkal preparálják. A 19. század végétől a virsli fő alapanyaga 
lett a később nagy népszerűségnek örvendő hot dognak.

A virsli eredete
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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Férfiak és nők
Jean de La Bruyère
francia író, esszé -

 író gondolatát
idézzük.




