
HOROSZKÓP

Hivatásában kényes helyzetbe kerül. Győzze le a gátlása-
it, ezáltal sokkal hamarabb továbbléphet, és maradan-
dó károkat sem kell elkönyvelnie!

Egy váratlan fordulatnak köszönhetően nagy lépést tehet 
a karrierjében. Maradjon következetes, és mindig csele-
kedjék a megérzései szerint!

Rendkívül nyitott és befogadó, ezért ma helyezze a hang-
súlyt a személyes kapcsolataira! Most még a kompro-
misszumok is előnyére válhatnak.

Ezúttal alkalma adódik érvényesíteni a kreativitását. 
Hogyha kockázatos lépésekre szánja el magát, vegyen 
számításba minden következményt!

Ne engedje, hogy kihasználják! Túl könnyen mond igent, 
bele sem gondol a következményekbe. Vonuljon vissza, 
és csak a háttérből tevékenykedjen!

Úgy érzi, kissé túlvállalta magát. Komoly ütemtervre és 
ügyes szervezésre lesz szüksége, hogyha a végére akar 
járni valamennyi megbízásának.

Rendszerezze a felhalmozódott feladatait, és addig ne 
fogjon bele új tervekbe, míg a folyamatban lévő ügyeit 
nem zárta le maradéktalanul!

Bár gondosan megtervezte a mai napját, számos vá-
ratlan eseménnyel kell számolnia. Próbáljon alkalmaz-
kodni, de ne veszítse szem elől a terveit!

A tettvágy, illetve a gyorsaság jellemzi a mai napját. 
Most behozhatja az elcsúszott határidőket, és befejez-
heti a régóta húzódó munkálatait is.

Ezúttal több fronton kell helyt állnia, ezért lehetőleg 
úgy tervezze meg a napját, hogy a magánügyei mellett 
a kötelezettségeire is jusson ideje!

Olyan feladattal néz szembe, amely első látásra meg-
oldhatatlannak tűnik. Alkalmazzon új módszereket, 
így képes lesz megbirkózni a kihívással!

Fontos döntések várnak Önre. Legyen objektív, és csak 
olyan szempontok alapján tegye meg a lépéseit, ame-
lyek érvekkel jól alátámaszthatók!

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 – JÚLIUS IV.

Név:                                                                                                    Tel.:

Cím:

Szó és tett:

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 júliusi helyes 
megfejtések beküldésének határide-
je: augusztus 10.

KALENDÁRIUM

Július 23., péntek
Az évből 204 nap telt el, hátravan még 161.

Névnap: Lenke
Egyéb névnapok: Apollinária, Birgit, Brigitta, 
Laborc, Polina, Rázsoly, Romola, Ronalda
Katolikus naptár: Szent Brigitta, Szent 
Apollinár, Lenke
Református naptár: Lenke
Unitárius naptár: Lenke
Evangélikus naptár: Lenke
Zsidó naptár: Áv hónap 14. napja

A Lenke női név 19. századi magyar névalkotás 
germán és szláv nevekből, jelentése: fénysugár.

Július 24., szombat: Kinga, Kincső
A Kinga női név a germán Kunigunda régi ma-
gyar alakformája, elemeinek jelentése: nemzet-
ség és harc. Rokon neve: Gunda. A Kincső női 
név Jókai Mór alkotása A jövő század regénye 
című művében, bár ott helynévként szerepel, az 
elképzelt őshaza magyar formájú neve, aminek a 
kínai változata Jókai szerint Kingcsou volt.

Július 25., vasárnap: Jakab, Kristóf
A Jakab bibliai eredetű férfi név, amely a héber 
Jákob görög változatából jött létre, jelentése isme-
retlen. Régi változata: Jakus. Női párja: Jakobina.
A Kristóf görög származású férfi név, jelentése: 
Krisztust hordozó. Rokon neve: Krisztofer.

AKTUÁLIS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2021. július 22-ei sorsolásának szerencsés 
nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Dobri György – Uzon, 2. Ju-
hos Zsuzsa – Kolozsvár, 3. Ladányi László – Szatmárnémeti.

NAPI KERESZTREJTVÉNY-NYERTESEK

Szolgáltatás/Betűző2021. július 23–25.
péntek–vasárnap18

Az olimpiai láng az olimpiai játékok szimbóluma, amely az ókori Görögor-
szágból származik, arra a hagyományra emlékezve, hogy Prométheusz, 
a lapethoszi titán ellopta a tüzet Zeusztól. A láng az ókori olümpiai já-
tékokon a versenysorozat ideje alatt égett. Ezen szokást az amszterda-
mi 1928-as nyári olimpiai játékokon vezették be újra, és azóta a modern 
olimpiai játékok állandó része. Az olimpiai lánggal való futást (amely so-
rán a lángot Görögországból elviszik a játékok helyszínére) Carl Diem né-
met sportdiplomata vezette be Joseph Goebbels náci propagandaminisz-
ter támogatásával az 1936-os nyári ötkarikás játékok alkalmával. Az olim-
piai fáklyát több hónappal a játékok megnyitó ünnepsége előtt gyújtják 
meg az ókori olümpiai játékok helyszínén, azaz a görögországi Olümpi-
ában, Héra istennő temploma és oltára közötti területen. A gyakran sok 
ezer kilométeres fáklyával való futásnak a megnyitóünnepség napján van 
vége, ekkor érkezik meg a láng a játékok központi stadionjába. Az utol-
só futó személyét rendszerint titokban tartják, aki legtöbbször a szerve-
ző ország egyik sporthíressége. A világjárvány miatt idénre halasztott já-
tékok fáklyája 2021. március 25-én indult útjára, és július 23-án ér célba.

Az olimpiai láng története
SPORTLEXIKON

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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KICSI MÁRIA
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KILOLITER 
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LEKVÁR
TÁPLÁLÓ

HATÁRRAG
FESZÍTŐ-
ESZKÖZ

Szó és tett
Baltasar Gracián 

y Morales spanyol 
egyházi író, filozófus 
gondolatát idézzük.




