
HOROSZKÓP

Bonyodalmas napra készülhet. Hamarosan komoly pró-
batétel elé kerül, és szüksége lesz a tapasztalatára, hogy 
megfelelő megoldásokat találjon.

Eredményes napra számíthat. Terveit ne adja fel még ak-
kor sem, ha jobb körülményeket ígérnek egy másik irány-
ból! Legyen toleráns, de határozott!

Szellemi frissessége segít kilábalni a pillanatnyi válság-
helyzetéből. Alkalma lesz olyan célokat kitűzni maga elé, 
amelyek segítik Önt az előrejutásban.

Merjen szembenézni a komoly problémákkal, és szilár-
dítsa meg a hivatali helyzetét. Használja ki a lehetősége-
it, illetve legyen mindvégig rugalmas!

Pozitív változások várnak Önre, ha befogadóan reagál az 
újdonságokra. Viselkedjék határozottan, és igyekezzék 
felismerni az előnyös helyzeteket!

Hivatásában szinte minden buktatót könnyűszerrel le-
győz. Lehetőleg most ne töltse az idejét rutinmunkákkal, 
inkább vágjon bele komplex teendőkbe!

Szakmai dolgai ma akadálymentesen alakulnak. Sikerei 
főleg attól függnek, hogy milyen mértékben képes alkal-
mazkodni a változó körülményekhez.

Uralkodó bolygója megerősíti az ítélőképességét, így ma 
fontolóra veheti az eddig halogatott kérdéseket. Legyen 
nyitott minden kompromisszumra!

Ne hagyja, hogy a külső feszültségek megakadályozzák  
a józan döntésben vagy a kommunikációban! Foglalkoz-
zék többet a személyes problémáival!

Erősnek érzi magát, és bízik a terveiben. Azt azonban ve-
gye számításba, hogy a túl nagy önbizalom lehetetlenné 
teheti a reális helyzetértékelést!

Elfoglaltságait elsősorban a elszántság és a célszerűség 
jellemzi. Viszont semmiképp ne vállaljon többet, mint 
amennyit ereje és ideje megengedné!

Használja ki okosan a körülményeket! Legyen előrelátó, 
és ne fecsérelje el feleslegesen az energiáit! Magánéleté-
ben kisebb változásokra készülhet.

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 – MÁJUS III.

Név: Tel.:

Cím:

A mester:

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 májusi helyes megfejtések beküldésének határideje: június 10.

A biológia a természettudomány egyik szakágazata, amely az élőlények eredetének, leszármazási 
kapcsolatainak, felépítésének, működésének, valamint a környezettel való kapcsolatának megisme-
résével foglalkozik. A biológia megnevezést legelőször Michael Christoph Hanow német történész, fi-
lozófus használta 1766-ban egyik könyvcímében. A modern biológia manapság különböző szakterü-
letekből áll, amelyek lényegét öt axióma foglalja össze, miszerint: a sejtek az élet alapvető egységei; 
az öröklődés alapvető elemei a gének; az új fajok és öröklött jellemzőik az evolúció eredményei, egy 
szervezet úgy szabályozza belső környezetét, hogy fenntartsa a stabil és az állandó állapotát, illetve 
az élő szervezetek energiát fogyasztanak és alakítanak át. A tudományterületnek több mint negy-
ven ágazata létezik (pl. botanika, zoológia, mikrobiológia, fiziológia, őslénytan, szövettan, toxi-
kológia). A biológia kifejezés a görög eredetű bios (magyarul: élő) és logos (tudomány) szavakból 
született meg. Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) kezdeményezésére 1992 óta május 22-e 
a biológiai sokféleség nemzetközi napja (vagy másként: a biodiverzitás védelmének világnapja).

KALENDÁRIUM

A biológia fogalma

Május 22., péntek
Az évből 143 nap telt el, hátravan még 223.

Névnapok: Júlia
Egyéb névnapok: Emil, Ju lianna, Julitta, Rená-
ta, Rita, Romina, Ugocsa, Ugron, Zsüliett

Katolikus naptár: Szt. Rita, Szt. Júlia, Szt. Emil
Református naptár: Júlia
Unitárius naptár: Júlia, Rita
Evangélikus naptár: Júlia, Rita
Zsidó naptár: Ijjár hónap 17. napja

A Júlia latin eredetű női név, jelentése szerint: 
Jupiter istennek szentelt. Rokon neve: Julitta.

Május 23., szombat: Dezső
A Dezső férfi név a latin gyökerű Desiderius név-
ből ered, jelentése: óhajtott, kívánt gyermek. Régi 
változata: Dés. Önállósult alakformája: Dezsider. 
Garas Dezső (1934–2011) zsidó gyökerű magyar 
színész volt, aki a számos színpadi fellépése mel-
lett közel kétszáz játékfi lmben szerepelt, illetve 
szinkronszínészként gyakran kölcsönözte a hang-
ját olasz, német, brit és amerikai színészeknek. 

Május 24., vasárnap: Eliza, Eszter
Az Eliza héber származású női név, elemeinek 
jelentése: Isten az én esküm. Rokon neve: Elza.
Az Eszter perzsa eredetű női név, jelentése: csil-
lag. Rokon nevek: Esztella, Sztella.

KISLEXIKON

FEJLESZTÉS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2020. május 21-ei sorsolásának nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 
1. Bartus Sándor – Kolozsvár, 2. Ladányi László – Szatmárnémeti, 3. Szőke Sándor – Szilágycseh.
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