
HOROSZKÓP

Munkahelyén semmit se vegyen félvállról, és végezze fe-

lelősségteljesen a tennivalóit! Őrizze meg éberségét, ne 

tegyen meggondolatlan lépéseket!

Alkalma adódik próbára tenni a szervezőkészségét, illet-

ve üzleti érzékét. Magabiztosságával és pozitív hozzáál-

lásával sok mindent megvalósíthat.

Bízzon magában, és használja ki az Ön elé sodródó le-

hetőségeket! Bátran hallgathat az ösztöneire, viszont ne 

próbáljon mindent egyedül megoldani!

Ne egyszerűsítse le a bonyolult lépéseket! Amennyiben 

nem nagyol el semmit, szép eredményeket érhet el. En-

gedje szabadjára a fantáziáját!

Változásra számíthat, ami később hasznára válhat. Le-

het, hogy ezt most még nem ismeri fel, ezért jól vigyáz-

zon, miként reagál bizonyos dolgokra!

Bizalmas viszonyai ma úgy alakulnak, hogy kizökkentik 

Önt a megszokott nyugalmából. Személyes igényeit gon-

dolja jól át, és kerülje a kockázatot!

Nehezen tud dönteni a saját ügyeiben. Ne hagyja, hogy 

eluralkodjon Önön a türelmetlenség! Jobban jár, ha 

csupán a háttérből szemléli a dolgokat.

Vegye át bátran a vezető szerepet még akkor is, hogyha 

első pillanatban úgy érzi, túl nagy felelősséggel jár, és 

a képességei sem adottak ehhez.

Zárja ki a zavaró tényezőket, és összpontosítson a ki-

tűzött céljaira! Ne hagyja, hogy környezetében kialakult 

feszültség befolyásolja a munkáját!

Használja ki a kiváló szervezőképességét, és próbálja 

meg felismerni az összefüggéseket! Így könnyen leegy-

szerűsítheti a függőben lévő ügyeit.

Kissé elégedetlen a saját teljesítményével. Tegyen ren-

det a gondolataiban, és igyekezzen más szemszögből 

megközelíteni a kényes problémákat!

Nagy terveket forgat a fejében, de azért nagyon vigyáz-

zon, hogy milyen kompromisszumokat hoz! Magánéle-

tét ne áldozza fel a szakmai sikerekért!

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 – MÁJUS IV.

Név:                                                                                                    Tel.:

Cím:

Minden:

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 májusi helyes 
megfejtések beküldésének határide-
je: június 10.

KALENDÁRIUM

Május 28., péntek
Az évből 148 nap telt el, hátravan még 217.

Névnapok: Csanád, Emil
Egyéb névnapok: Ágost, Elmira, Emánuel, 
Irén, Kara, Lucián, Vilhelmina, Vilma, Vilmos
Katolikus naptár: Szent Emil, Szent Vilmos
Református naptár: Emil
Unitárius naptár: Emil
Evangélikus naptár: Emil, Csanád
Zsidó naptár: Szíván hónap 17. napja

A Csanád férfi név az ismeretlen jelentésű régi 
magyar Csana névből származik. Az Emil latin 
eredetű férfi név, jelentése: versengő.

Május 29., szombat: Magdolna
A Magdolna héber női név, jelentése: Magdala 
városából való nő. Rokon neve: Magda. Szabó 

Magda (1917–2007) Kossuth-díjas író, költő volt, 
akinek a Freskó és Az őz című regények hozták 
meg az országos ismertséget. 1949-ben megkapta 
a Baumgarten irodalmi díjat, azonban politikai 
okokból kifolyólag visszavonták tőle.

Május 30., vasárnap: Janka, Zsanett
A Janka női név a Johanna magyarítására jött 
létre a 19. században, jelentése: Isten kegyelmes.
A Zsanett női név a Johanna francia kicsinyítő-
képzős megfelelőjének (Jeannette) magyar he-
lyesírású alakváltozata.

KISEBBSÉGEK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2021. május 27-ei sorsolásának szeren-
csés nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Ágoston Gábor – 
Nagyszalonta, 2. Köő János – Nagybánya, 3. Osváth Domokos – Korond.

NAPI KERESZTREJTVÉNY-NYERTESEK

Szolgáltatás/Betűző2021. május 28–30.
péntek–vasárnap18

A francia Montgolfier fivérek ((Joseph-Michel és Jacques-Étienne) 

1782 decemberében új találmányt mutattak be a közönségnek, 

amely egy forró levegővel töltött ballon volt. A bemutatón azonban 

ez a léggömb még csak rövid távot tudott megtenni, illetve kis ideig 

maradt a levegőben. Egy évvel később Jean-François Pilâtre de Ro-

zier orvos az égbe emelte a Montgolfier-féle találmány továbbfej-

lesztett változatát (a fedélzeten három háziállattal); a ballon közel 

tizenöt percig lebegett az égben. A legelső olyan hőlégballon, amely 

embert is vitt a gondolában, 1783 őszén emelkedett fel először; a re-

pülés pedig húsz percig tartott. 1785-ben a francia Jean-Pierre Blan-

chard és amerikai társa, John Jefferies volt az első, aki ilyen légi jár-

művel átrepült a La Manche-csatornán. A következő évtizedekben 

főként hidrogénnel töltött léggömböket alkalmaztak, ámde nagyon 

sok baleset történt. 1862-ben az amerikai polgárháború alatt létre-

jött a legelső légballonokra épülő légierő. Az angol Brian Jones és a 

svájci Bertrand Piccard 1999-ben világkörüli utat tettek a Breitling 

Orbiter 3 nevű léggömb fedélzetén; Svájcban szálltak fel, majd ti-

zenkilenc nap, 21 óra és 55 percet követően szálltak le Afrikában.

A légballon 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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NÉVMÁS

A VOLGÁBA 
ÖMLIK

EGYE!

A SZÁMUKRA

GOTOVAC 
HŐSE

OLASZ
NÉVELŐ

PÁRATLAN 
SZÍN!

ARANYRÖG!

ÓKORI RÓMAI 
RÉZPÉNZ

A NÓTA VÉGE!

BENT ŐRZŐ!

FOHÁSZ

AZ EZÜST
VEGYJELE

A SZÉLEIN 
SZED!

LOMBARDIAI 
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ARAB!

PÁRA!

GÉPKOCSI 
(RÖV.)

KRÉTAI
HEGYSÉG

HÁZBÉRLŐ

KIPLING
KÍGYÓJA

TINTA-
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ÜRES SOR!

HIBÁZTAT

FÉLSZEG!

1.

M
SZÍNÉSZ
(ROGER)

ÉGI ELEDEL

A FIÓKBA
TESZ

HOLD
(ANGOL)

EGÉSZ RÉSZE

TÖRLŐGUMI

ELÁRUSÍTÓ 
HELY

ÉSZAKI
FÉRFINÉV

BECÉZETT 
ZSIGMOND

HEGYKÉPZŐ

ANGOL
HAJÓS,
KALÓZ

(FRANCIS)

PART-
SZAKASZ!

CSELGÁNCS-
SZŐNYEG

Minden
Leonardo da Vinci

olasz polihisztor 

gondolatát

idézzük.




