
HOROSZKÓP

Uralkodó bolygója sok energiával tölti fel Önt, és min-
denben támogatja, így akár bonyolult vagy munkaigé-
nyes feladatokat is most bátran bevállalhat.

Hajlamos túlbonyolítani egyes helyzetet, túl sokáig fon-
tolgatni dolgokat. Ezúttal olyan lehetőségek vannak kilá-
tásban, amelyeket ki kell használnia.

Merjen új módszereket alkalmazni! Nagyszabású tervei 
ez alkalmommal másokat is lelkesítenek, és arra ösztö-
nözik őket, hogy Ön mellé álljanak.

Kihívást jelentő teendőkre készülhet a mai napon. Őrizze 
meg a önuralmát, a feladatok során pedig vesse be min-
den tudását, valamint a tapasztalatait!

Gondolja át, hogy mi okozza a feszültséget az életében! 
Ezzel nem csupán a belső békéjét teremtheti meg, de a 
személyes kapcsolatait is elmélyítheti.

Munkahelyén rengeteg gyakorlati ügyre kell odafigyelnie. 
Ne kapkodjon el semmit, győződjön meg minden lépés 
helyességéről, mielőtt bármit is tesz!

Próbálja meg pozitív hozzáállással rendezni a felada-
tait! Törekedjen arra, hogy ismerje meg mások vélemé-
nyét, hallgassa végig a mondandójukat!

Maradjon aktív, és kövesse a gyorsan változó körülmé-
nyeket! Ha teheti, a fontosabb döntéseit mindig a biz-
tonság szem előtt tartásával hozza meg!

Könnyedén észreveszi azon összefüggéseket, amelyek 
a helyes döntések meghozatalához szükségesek. Ez 
pozitív hatással lesz a mai munkálataira!

Kissé szétszórt, így képtelen átgondolni az esemé-
nyeket. Lehetőleg csak rutinmunkákkal foglalkozzék, 
hosszú távú munkálatokba ne kezdjen bele!

Visszatérő anyagi gondokkal küszködik. Gondolja át, 
hogy mit tett rosszul az elmúlt időben, ha nem akar új-
ra ugyanazon kérdésekkel szembesülni!

Ne térjen ki a buktatók elől, ugyanis azok szinte ma-
guktól megoldódnak, ha kellő figyelmet fordít rájuk! Le-
gyen körültekintő, használja ki a lehetőségeit!

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 – JÚNIUS IV.

Név: Tel.:

Cím:

Kínai bölcsesség:

Fejtse meg a Betűző rejtvényeit minden héten, az oldal alján található szelvényt töltse ki, gyűjtse össze a hónap során megje-
lent összes darabot, majd az egész havit küldje be egyszerre a szerkesztőségünk címére: Krónika, 400027 Cluj-Napoca, 
str. Regele Ferdinand nr. 37/14. A hónap során közölt összes szelvényt beküldő megfejtők között könyvnyereményt 
sorsolunk ki. A júniusi helyes megfejtések beküldésének határideje: július 10.

A Rubik-kockát (más nevén: bűvös kocka) Rubik Ernő magyar feltaláló alkotta meg az 1970-es 
évek elején, aki eleinte egy 2×2×2-es kockát szeretett volna elkészíteni. Az első problémába ak-
kor ütközött, amikor nem tudta, hogy miként lehetne úgy összeállítani a kockát, hogy mind a há-
rom tengelye körül elforgatható legyen. Végül egy 3×3×3 kockát formált. A feltaláló csak a végle-
ges konstrukciós és formai kidolgozás után ismerte fel, hogy a kocka nem csupán a térbeli moz-
gások szemléltetésére alkalmas (mivel ezért alkotta meg), hanem kiváló logikai játék, és így 
értékesíthető is. Rubik 1975-ben igényelte a kocka szabadalmaztatását, amit viszont csak 1977-
ben kapott meg. Nagyon rövid idő alatt népszerűvé vált az egész világon, és ma is közkedvelt a 
világ sok országában. A kockának később elkészítették a 4×4×4-es és az 5×5×5-ös változatát 
is. A kockakirakás világrekordját az amerikai Lucas Etter tartja, aki legjobb idejét 2015. novem-
ber 21-én érte el, amikor egy Clarksville-i világversenyen 4,9 másodperc alatt rakta ki a kockát.

KALENDÁRIUM

A Rubik-kocka története

Június 25., péntek
Az évből 176 nap telt el, hátravan még 189.

Névnap: Vilmos
Egyéb névnapok: Adalbert, Bocsárd, Maxim, 
Vilma, Viola, Violett, Violetta, Viorika

Katolikus naptár: Szt. Vilmos, Szt. Viola, Vilma
Református naptár: Vilmos
Unitárius naptár: Vilmos
Evangélikus naptár: Vilmos
Zsidó naptár: Tammuz hónap 15. napja

A Vilmos férfi név a germán Wilhelmből ered, 
elemeinek jelentése: erős akaratú, védelmező.  

Június 26., szombat: János, Pál
A János bibliai eredetű férfi név, amely a héber 
gyökerű Yohhanan személynévből, illetve annak 
latin Johannus alakformájából származik, jelen-
tése: Isten kegyelme. Női alakváltozatai: Johan-
na, Janka, Zsanett.
A Pál férfi név a latin származású Paulusból ered, 
jelentése: kicsi. Női párja: Paula, Paulina. Pál 
apostol (Szent Pál) a korai kereszténység jelentős 
alakja volt, aki fontos szerepet játszott a keresz-
ténység elterjesztésében az európai kontinensen.

Június 27., vasárnap: László
A László a szláv Ladislav férfi névből jött létre, 
elemeinek jelentése: hatalom és dicsőség.

KISLEXIKON

DÖNTETLEN KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2021. június 24-ei sorsolásának szerencsés nyertesei – könyv-
nyereményben részesültek: 1. Marton Sándor – Sóvárad, 2. Varga Imre Mihály – Apáca, 3. Pop 
Vasile Andrei – Szatmárnémeti.
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