
HOROSZKÓP

Emelkedjék felül a negatív érzésein, és kizárólag az ak-
tuális feladatokra koncentráljon! Ha sikerekre vágyik, ne 
zárkózzék el az új megoldásoktól!

Rendkívül fogékony az újszerű dolgokra. Próbálja meg 
kihozni a legtöbbet a szakmai képességeiből, és nyissa 
meg a sikerek felé vezető kapukat!

Uralkodó bolygójától új lendületet kap céljai elérése ér-
dekében. Hallgasson a megérzéseire, és igyekezzék ka-
matoztatni az eddig befektetett munkát!

Egy nem várt esemény miatt felborul a mai terve. Szervez-
ze át észszerűen a tennivalóit, és ne kezdjen kapkodás-
ba, mert azzal csak ront a helyzetén!

Szellemileg friss és képes pontosan felmérni a kockáza-
tokat. Most főként a csapatmunkákat, illetve a szervezé-
si műveleteket részesítse előnyben!

Túlságosan könnyelmű, így nem képes számolni a követ-
kezményekkel, és az összefüggéseket sem látja át. Lehe-
tőleg ne hozzon fontos döntéseket!

Több fronton kell helytállnia, de ez nem esik nehezére, 
ugyanis ma Önt a kihívások éltetik. Készítsen ütemter-
vet, részesítse előnybe a határidőket!

Képes megőrizni a türelmét annak dacára, hogy szá-
mos nehézséget kell leküzdenie. Pozitív kisugárzásá-
nak köszönhetően sokan támogatják Önt.

Szinte semmi sem alakul az elképzelései szerint, így a 
mai napon számos kudarc éri Önt. Vonuljon félre, majd 
keresse meg a bizonytalanság okát!

Hiányzik Önből az a hajtóerő, amely ösztönözné a ten-
nivalói elvégzésére. Ne engedje, hogy eluralkodjék ez a 
hangulat, tegyen valami hasznosat!

Maradjon céltudatos, és akkor se hátráljon meg, ha 
akadályokba ütközik! Ám arra vigyázzon, hogy ne éljen 
vissza a társai által felkínált segítséggel!

Váratlan fordulatokra készülhet, amelyek megnehezí-
tik a dolgát, és némi pluszmunkát is hoznak. Ettől elte-
kintve ne hanyagolja el a rutinfeladatait!

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 – MÁRCIUS IV.

Név: Tel.:

Cím:

Ady-verssorok:

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 márciusi helyes megfejtések beküldésének határideje: április 10.

A Niagara-vízesés egy hatalmas zuhatagegyüttes az észak-amerikai Niagara folyón, amely Kanada, 
illetve az Amerikai Egyesült Államok határán fekszik, elválasztva Ontario tartományt, valamint New 
York államot. A vízesés a gleccserek visszahúzódásakor formálódott, a Wisconsin-gleccseresedés vé-
gén az utolsó jégkorszakban, körülbelül tízezer évvel ezelőtt; a víz az újonnan létrejött Nagy-tavakból 
vájt utat magának ide a Niagara-lejtőn át az Atlanti-óceán irányába. A Niagara két fő részből áll, me-
lyeket a Kecske-sziget választ el: a Patkó-zuhatag a határ kanadai oldalán az Amerikai-zuhatag pedig 
az USA oldalán. Szintén az amerikai részen található még egy kisebb, a Menyasszonyi fátyol-zuha-
tag, amit a Luna-sziget különít el. Bár nem rendkívül magas, a vízesés nagyon széles: több mint 168 
ezer köbméter zúdul le minden percben magas vízállás esetén, és 110 ezer köbméter átlagosnál. Ez 
jelenleg a legnagyobb vízesés Észak-Amerika területén, világviszonylatban pedig az ötödik legna-
gyobb vízhozamú zuhatag, ami a látványossága mellett rendkívül értékes a hidroelektronikus ereje 
miatt. A turisztikai célpontnak is számító helyen évente több mint 20 millió látogató fordul meg.

KALENDÁRIUM

A Niagara-vízesés

Március 26., péntek
Az évből 85 nap telt el, hátravan még 280.

Névnap: Emánuel
Egyéb névnapok: Emanuéla, Larissza, Lehel, 
Leonóra, Mánuel, Manuéla, Manuella, Tormás

Katolikus naptár: Szent Emánuel, Árpád
Református naptár: Emánuel
Unitárius naptár: Bulcsú
Evangélikus naptár: Emánuel, Larissza
Zsidó naptár: Niszán hónap 13. napja

Az Emánuel héber eredetű férfi név, elemeinek 
jelentése: velünk az Isten. Női párja: Emanuéla.

Március 27., szombat: Hajnalka
A Hajnalka magyar női név, amelyet 19. század 
elején alkottak a hajnal szóból, amely egyben 
virágnevet is jelöl. Rövidült formája: Hajnal. 
A névalkotásban Vörösmarty Hajna nevű hőse is 
szerepet játszott, aki a Zalán futása című eposz 
egyik szereplője. A nevet Babits Mihály is meg-
örökítette az Anyám nevére című versében.

Március 28., vasárnap: Gedeon, Johanna
A Gedeon héber gyökerű bibliai férfi név, jelenté-
se kétélű kard, kardforgató, más feltevés szerint 
sebzett kezű vagy romboló, pusztító.
A Johanna a János férfi név latin Johannes alak-
formájának női párja, jelentése: Isten kegyelme.

KISLEXIKON

METAMORFÓZIS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok március 25-ei sorsolásának nyertesei – könyvnyereményben része-
sültek: 1. Barabás Eszter – Kolozsvár, 2. Horváth Zsuzsanna – Gyergyóditró, 3. Kátay Réka – Korond.
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két sorát idézzük.




