
HOROSZKÓP

Képtelen felülemelkedni a magánéleti problémáin, ezért 
ma ne számítson eredményekre! Kizárólag a határidős 
munkákra próbáljon összpontosítani!

Összpontosítson a feledésbe merült feladatokra, ugyan-
is most lehetősége lesz ezeket könnyen véglegesíteni! 
Használja ki az előnyös körülményeket!

Hivatásában új lehetőségek adódnak, és csupán Önön 
múlik, hogy miként használja ki ezeket. Ha képtelen dön-
teni, kérje ki a kollégái véleményét!

Ismeretlen területekre téved, emiatt bizonyos munkái 
zsákutcába kerülnek. Minden arra mutat, hogy csupán 
kompromisszumokkal érheti el a céljait.

A munkahelyén felmerülő akadályok most építő jellegű-
ek lehetnek Önnek. Olyan tapasztalatokra tehet szert, 
melyeket később a saját javára fordíthat.

Olyan lehetőségek kerülnek Ön elé, amelyek nagymér-
tékben megkönnyítik a munkáját. Éljen velük, viszont 
mindig számoljon a következményekkel is!

Kissé megingott az önbizalma, ezért csak akkor vágjon 
bele a terveibe, ha rendezte a gondolatait, illetve fel-
mért minden lehetséges következményt!

Fektesse a hangsúlyt azokra a kihívásokra, melyeket 
eddig mindig elkerült! Maradjon objektív, lehetőleg ne 
veszítse szem elől a többi célkitűzéseit se!

Érdekes kihívásoknak kell megfelelnie. Legyen rugal-
mas, ne hátráljon meg, ha olyan feladatokkal bízzák 
meg, amellyel még eddig sosem találkozott!

Néhány feladata holtpontra sodródik. Csakis akkor 
lesz képes továbblépni, hogyha változtat az álláspont-
ján, és lebontja a magában épített gátakat.

Mérlegelje a helyzetét, és értékelje át a folyamatban lé-
vő tevékenységeit! Cselekedjék racionálisan, döntéseit 
pedig mindig biztos érvekre alapozza!

Kiváló érzékkel talál megoldásokat a váratlanul felbuk-
kanó kérdésekre. Ne változtasson az elképzelésein, és 
cselekedjék továbbra is lényegretörően!

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 V.

Név: Tel.:

Cím:

Remény és boldogság:

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 júliusi helyes megfejtések beküldésének határideje: augusztus 10.

A legelső NOB (Nemzetközi Olimpiai Bizottság) által rendezett olimpián kevesebb, mint 250 
sportoló vett részt, ami a modern korban ugyan kevésnek számít, csakúgy, mint az olimpiai 
sportágak száma. Csupán kilenc sportág szerepelt a programban: atlétika, birkózás, kerékpáro-
zás, sportlövészet, súlyemelés, tenisz, torna, úszás és vívás. E sportágak (a tenisz kivételével) 
1896 óta megszakítás nélkül szerepelnek az olimpiai sportágak közt. Az első olimpia sikere után 
a következő olimpiai játékok vesztettek erejükből. A párizsi 1900-as és St. Louis-i 1904-es ün-
nepeket háttérbe szorították a világkiállítások, amelyeket az olimpiai játékokkal azonos helyen 
és időben tartottak meg. A történelem során eddig mindössze három olimpiai játékot rendeztek 
meg egyszerre több országban: 1920-ban, az antwerpeni játékokon a vitorlázóeseményeket Hol-
landiában tartották, az 1956-os melbourne-i játékokon a szigorú ausztrál állatbeviteli szabály-
zatok miatt a lovaglóversenyeket Stockholmban bonyolították le, a 2008-as pekingi olimpián 
pedig a lovasok úgyszintén egy másik országban, azaz Hongkongban mérték össze az erejüket.

KALENDÁRIUM

A nyári olimpiai játékok története

Július 30., péntek
Az évből 211 nap telt el, hátravan még 154.

Névnap: Judit
Egyéb névnapok: Donatella, Donna, Inge, Já-
nos, Julietta, Maxima, Polixénia, Zsüliett, Xénia
Katolikus naptár: Aranyszavú Szent Péter, 
Szent Judit
Református naptár: Judit
Unitárius naptár: Judit
Evangélikus naptár: Judit, Xénia
Zsidó naptár: Áv hónap 21. napja

A Judit héber női név, jelentése: Júdeából szár-
mazó nő. Rokon nevek: Ditta, Ivett, Ivetta.

Július 31., szombat: Oszkár
Az Oszkár férfi név a régi germán Ansgar név-
ből ered, elemeinek jelentése: istenség és dárda. 
Asbóth Oszkár (1891–1960) pankotai születésű 
magyar mérnök volt, akit a repülés egyik úttörője-
ként tartanak számon. Az 1910-es években repü-
lőgép-építéssel foglalkozott Aradon, Szabadkán, 
majd Bécsújhelyen. Az I. világháború idején a csá-
szári repülőcsapatok kísérleti telepén dolgozott. 
Később tökéletesítette a helikopter működéséhez 
szükséges emelőlégcsavar (propeller) felépítését.

Augusztus 1., vasárnap: Boglárka
A Boglárka régi magyar női név, amely a boglár-
ból, azaz egy kör alakú kitűző nevéből jött létre.

SPORTLEXIKON

HINTA-PALINTA KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2021. július 29-ei sorsolásának nyertesei – könyvnyereményben ré-
szesültek: 1. Ercsei Rozália – Marosvásárhely, 2. Fülöp Rebeka – Felsősófalva, 3. László Ottilia – Szováta.
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