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Fejtse meg a Betűző rejtvényeit minden héten, az oldal alján található szel-

vényt töltse ki, gyűjtse össze a hónap során megjelent 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. Az 

októberi helyes megfejtések beküldésének határideje: november 10.

HOROSZKÓP

Gondoktól mentes napra készülhet, ügyei kedvezően 

alakulnak. Legyen magabiztos és megfontolt, azonban 

pénzügyi manővereket ne végezzen!

Igyekezzék megválogatni a szavait, ugyanis a mai napon 

hajlamos minden meggondolás nélkül olyan embereket 

kritizálni, akik erre nem szolgáltak rá!

Az elmúlt időszakban sok kudarc érte Önt. Elmélkedjen 

el a problémákat kiváltó okokról, majd változtasson a 

magatartásán, valamint a metódusain!

Népszerűségének köszönhetően pozitív irányba halad-

nak a munkálatai. Vegyen mindent könnyedén, és vá-

lassza mindig az egyszerű módszereket!

Ne vállalja túl magát, mert nem rendelkezik annyi energi-

ával, hogy eleget tegyen minden munkálatnak. Kerülje a 

vitákat és a stresszes helyzeteket!

Bár tele van ötletekkel, ma hiányzik Önből a megvalósí-

táshoz való lendület. Úgy tűnik, csakis akkor tud érvé-

nyesülni, ha a társait is beavatja a terveibe.

Ez alkalommal képtelen kompromisszumokat kötni, 

a rutinmunkákkal pedig nehezen boldogul. Keresse a 

pozitív gondolkodású egyének társaságát!

Ma felelőtlen döntéseket hoz, annak ellenére, hogy 

szinte mindenre kiterjed a figyelme. Vegyen vissza a 

tempóból, és fogadja meg a kollégái tanácsait!

Olyan lehetősége adódik, amivel érvényesítheti a kép-

zettségégét, illetve az erényeit. A kommunikációnak 

rendkívül fontos szerepe lesz a mai napon.

Ezúttal képes megosztani a figyelmét egyszerre több te-

endő között, így több fronton is haladhat. A részletekre 

viszont legyen nagyon figyelmes!

Nagylelkűsége fokozza a presztízsét az élet minden te-

rületén. Amennyiben folytatja ezt az irányvonalat, ko-

moly lépéseket tehet előre a karrierjében.

Kiszámíthatatlan a viselkedése, így sokan kerülik a 

társaságát. Tervezze meg okosan a napját, mivel most 

csupán a saját erejére támaszkodhat!

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.

KALENDÁRIUM

Október 22., péntek
Az évből 295 nap telt el, hátravan még 70.

Névnap: Előd
Egyéb névnapok: Inge, Ingeborg, Kordélia, 
Korina, Mária, Mirabella, Szalóme, Várkony
Katolikus naptár: Szent Szalóme, Kordélia, 
Mirabella, Előd
Református naptár: Előd
Unitárius naptár: Előd
Evangélikus naptár: Előd
Zsidó naptár: Hesván hónap 16. napja

Az Előd régi magyar férfi név, az elő szó kicsinyí-
tőképzős származéka, jelentése: elsőszülött. 

Október 23., szombat: Gyöngyvér, Gyöngyi
A Gyöngyvér női név Arany János költő alkotá-
sa a régi magyar Gyöngy személynévből, a Buda 
halála című művében, jelentése: gyöngytestvér.  
Önállósult alakváltozata: Gyöngyi.

Október 24., vasárnap: Salamon
A Salamon héber gyökerű férfi név, jelentése: 
békés. Salamon (i. e. 1000 – 928 körül) Izrael 
legismertebb királya volt, aki közel 40 éven át 
uralkodott. Többek közt ő építtette Jeruzsálem el-
ső templomát, illetve számos hadászati épületet. 
Az építkezéseihez sok pénzre és munkaerőre volt 
szüksége, amit az államszervezet erős központo-
sításával és súlyos adók kivetésével biztosított. 

IDEGÁLLAPOTOK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR
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A 2021. október 4–7. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: 

október 4., hétfő: Hát ez az!; október 5., kedd: ...elvették a jogsimat; 
október 6., szerda: ...de a tegnap hol volt?; október 7., csütörtök: ...ál-
lok, és kiszálltam.
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A Krónika-nyereményjátékok 2021. október 21-ei sorsolásának szeren-

csés nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Biró Irén – Nyárád-
magyarós, 2. Kőrösi Katalin – Nagyszalonta, 3. Marton Sándor – Sóvárad.
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