
HOROSZKÓP

Minden erejére szüksége lesz, hogy eleget tudjon tenni 
a feladatainak. A bonyolultabb problémákat igyekezzék 
más szemszögből megközelíteni!

Komoly fejtörést okoznak a mára betervezett teendői. Rá-
termettségének köszönhetően viszont képes lesz hamar 
megtalálni az összefüggéseket.

Számos akadállyal kell szembenéznie, amelyeknek le-
küzdése sok időbe telik. Ámde megéri küzdeni, mert az 
erőfeszítései kamatostól megtérülnek.

Feszült Ön körül a hangulat, ezért mielőbb tudja le a kö-
telezettségeit, és keresse azon személyek társaságát, 
akik pozitív hatással vannak Önre!

Figyeljen oda az apró részletekre, és ne avatkozzon bele 
mások ügyeibe! Fordítson több időt a kikapcsolódásra, 
valamint a kapcsolatok építésére!

Kissé türelmetlen, bármit tesz, azzal nem elégedett, min-
dig egy lépéssel előbb akar járni. Legyen toleránsabb és 
diplomatikusabb a kollégáival!

Szinte észrevétlenül tud rögtönözni, magabiztosságá-
nak köszönhetően pedig kiválóan szót ért a társaival. 
Időzítse mára a fontosabb tárgyalásait!

Olyan helyzetekbe sodródik, ahonnan nem látja a kiu-
tat. Ne kételkedjen a szakmai képességeiben, ugyanis 
képes lesz megoldani minden problémát!

Bár nem szándékosan teszi, mégis erőszakosan pró-
bálja érvényre juttatni az érdekeit. Ne essen kétségbe, 
hogyha hirtelen elpártolnak Öntől a társai!

Munkahelyén váratlan események borítják fel a napját. 
Kezelje rugalmasan a kialakult helyzetet, és folyamod-
jon mindig az egyszerű megoldásokhoz!

Csak a napi teendőkkel foglalkozzon, hosszú távú ter-
veit halassza el! Mivel ma nehéz Önnel megtalálni a kö-
zös hangot, így segítségre nem számíthat.

Teremtsen kellemes légkört a környezetében! Semmi-
képp ne hallgasson mások erőszakos tanácsaira! Tá-
jékozódjon minden aktuális eseményről!

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 – SZEPTEMBER I.

Név:                                                                                                    Tel.:

Cím:

Elalvás előtti vallomás:

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 szeptemberi 
helyes megfejtések beküldésének ha-
tárideje: október 10.

KALENDÁRIUM

Szeptember 3., péntek
Az évből 246 nap telt el, hátravan még 119.

Névnap: Hilda
Egyéb névnapok: Annamária, Csobán, Ger-
gely, Hildelita, Piusz, Tirza, Szerafi na
Katolikus naptár: Nagy Szent Gergely pápa, 
Szent Hilda
Református naptár: Hilda
Unitárius naptár: Hilda, Annamária
Evangélikus naptár: Hilda
Zsidó naptár: Elul hónap 26. napja

A Hilda ófelnémet eredetű női név, jelentése: vé-
delmező harcosnő. Rokon neve: Hildelita, Ildikó.

Szeptember 4., szombat: Rozália
A Rozália női név a Róza olasz eredetű tovább-
képzése, jelentése: rózsa. Ignácz Rózsa (1909–
1979) erdélyi magyar színésznő, író volt, akinek 
első írásait Benedek Elek közölte a Cimbora című 
folyóiratban. Könyvei a moldvai, bukovinai és er-
délyi magyarság történelmi viszontagságairól és 
színháztörténetünk nagy alakjairól szólnak.

Szeptember 5., vasárnap: Lőrinc, Viktor
A Lőrinc latin férfi név, jelentése: Laurentum vi-
dékéről származó férfi . A laurus (babér) szóval 
később hozták összefüggésbe. Női párja: Laura.
A Viktor latin származású férfi név, jelentése: 
győztes. Női párja: Viktória.

PÉLDAKÉP KARIKATÚRA: BEST OF KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2021. szeptember 2-ai sorsolásának szeren-
csés nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Barabás Eszter – Ko-
lozsvár, 2. Dobri György – Uzon, 3. Horváth Dániel – Szászrégen.

NAPI KERESZTREJTVÉNY-NYERTESEK
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KEVÉS HÍJÁN

A képírásos vagy képírásból kialakult hieroglifírás körülbelül egy 
időben jelent meg Mezopotámiában és Egyiptomban valamikor az 
i. e. 3. évezred elején. Az effajta írást Egyiptom egész történelme fo-
lyamán használták. Mivel rendkívül dekoratív volt, ezt alkalmazták 
olyan helyeken, ahol a külcsín is számított (például a templomok 
és sírok falain, az obeliszkeken és sztéléken), köznapi használatra 
azonban bonyolultsága miatt kevésbé volt alkalmas. A hieroglifákat 
jobbról balra és balról jobbra is írták, illetve olvasták. Az általános 
olvasási mód szerint a szöveg arról kezdődött, amerre a benne sze-
replő hieroglifák ember- és állatalakjai néztek. Idővel az írástech-
nika miatt a hieroglifírás ékírássá alakult, majd írható jelekké vál-
tozott (hieratikus írás). Az utolsó egyiptomi hieroglif feliratok az 5. 
században készültek, ezután ez az írás teljesen elfelejtődött. Nem-
rég felfedezték, hogy Közép-Amerikában a maja írás, illetve annak 
elődje, az olmék írás is tartalmazott hieroglif jeleket. Kelet- és Dél-
kelet-Ázsiában egyes helyeken ma is használnak hieroglifákat, ámde 
ezek a mostani állapotukban nehezen felismerhetők. Az írásmód el-
nevezése egy görög szóösszetételből jött létre, jelentése: szent véset.

A hieroglifák 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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