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Cím:

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. 
A novemberi helyes megfejtések beküldésének határideje: december 10.

HOROSZKÓP

Rendkívül fontos döntés elé állítják. Ennek meghozatala 
befolyásolhatja a magánéletét is. Ha szükségesnek érzi, 
kérjen egy kis gondolkodási időt!

Nem képes közös nevezőre a környezetében élőkkel. Ala-
posan gondolja át a teendőit, majd készítsen egy ütem-
tervet, amely mentén haladhat előre!

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően lendületesen 
halad a feladataival. Ha a segítségét kérik, legyen kész-
séges, és senkit se utasítson vissza!

Fontos kérdésben kell ma állást foglalnia. Közelítse meg 
a problémát több irányból, és ha nem látja tisztán a meg-
oldást, hallgasson az ösztöneire!

Különleges lehetőség sodródik az útjába, amely felgyor-
síthatja a munkáját. Használja ki ezt a helyzetet, azon-
ban maradjon mindvégig elővigyázatos!

Az elmúlt időben számos kompromisszumot vállalt, en-
nek következtében sok munkája a helyes irányba haladt. 
Alkalma lesz ezeket véglegesíteni.

Lehetőleg most ne tegyen figyelemfelkeltő dolgokat, 
mert hamar a kritikák kereszttüzébe kerülhet. Marad-
jon a háttérben, és őrizze meg a nyugalmát!

Bizonytalan a magatartása, ezért a komolyabb kérdé-
sekben csakis azután hozzon döntéseket, ha már kon-
zultált egy Önnél tapasztaltabb személlyel!

Hamarosan pontot tehet azon ügyei végére, amelyek 
rengeteg energiáját emésztették fel. Az elért sikerek 
erőt adnak majd Önnek a folytatáshoz.

Ezúttal mellőzze a gyakorlati dolgokat, szenteljen több 
időt a viszonyaira! A mai nap kiválóan alkalmas a mély-
ben húzódó nézeteltérések tisztázására.

Szinte mindenhez ingerülten viszonyul, ezért amennyi-
ben teheti, kerülje el a konfliktushelyzeteket! Kizárólag 
az aktuális tennivalóira koncentráljon!

Olyan akadályokba ütközik, amelyek lelassítják a te-
vékenységét. A fontos feladatait függessze fel mindad-
dig, míg meg nem találja meg a helyes utat!

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

November 12., péntek
Az évből 316 nap telt el, hátravan még 49.

Névnap: Jónás
Egyéb névnapok: Emil, Emília, Joza fát, Keresz-
tély, Krisztián, Levente, Martin, Martos, Renáta, 
Renátó, Szilvánusz, Tihamér
Katolikus naptár: Szent Jozafát, Jónás, Renátó
Református naptár: Jónás
Unitárius naptár: Emília
Evangélikus naptár: Jónás, Renátó
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 8. napja

A Jónás héber eredetű férfi név, jelentése: ga-
lamb. A név főleg az északi országokban kedvelt.

November 13., szombat: Szilvia
A magyar nyelv napja
A Szilvia latin gyökerű női név, jelentése: erdőből 
való. A név legrégebbi viselője a római mitológiai 
Rhea Silvia volt, akit a legendák szerint Mars is-
ten elcsábított, majd ikrei születtek: Romulus és 
Remus, a későbbi Róma város megalapítói.

November 14., vasárnap: Aliz
Az Aliz a germán–francia eredetű Alice női név-
ből származik, jelentése: nemes, harcos, bölcs. 
Alicia Keys napjaink ismert amerikai énekesnő-
je, aki eddigi karrierje során hét nagylemezt adott 
ki, melyek több mint 65 millió példányban keltek 
el világszerte, emellett 15 Grammy-díjat nyert.

FEKETE PÉNTEK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR
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A 2021. október 25–28. között megjelent keresztrejtvények megfej-
tései: október 25., hétfő: ...ilyen éhes se szeretnék lenni; október 26., 
kedd: ...ébresztesz föl; október 27., szerda: Köszike; október 28., csü-
törtök: ...az állatorvost hívta ki.

NAPI KERESZTREJTVÉNY MEGFEJTÉSEI

A Krónika-nyereményjátékok 2021. november 11-ei sorsolásának szeren-
csés nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Barcsy Lajos – Felső-
bánya, 2. Ercsei Rozália – Marosvásárhely, 3. Weisz Márton – Gernyeszeg.

NAPI KERESZTREJTVÉNY NYERTESEI
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