
HOROSZKÓP

Fogadja érdeklődéssel az Ön elé kerülő kihívásokat! Sok 
élményben lehet része, ezért tekintse tapasztalatszer-
zésnek a most kezdődő folyamatokat!

Váratlan fordulatokra készülhet, amelyek új megvilágí-
tásba helyezik majd a lehetőségeit. Koncentráljon a rész-
letekre, és cselekedjék racionálisan!

Felgyorsulnak Ön körül az események, és szüksége lesz 
minden szakmai tapasztalatára, hogy átvészelje a mai 
napot. Óvakodjon a rizikós dolgoktól!

A szokványos módszerek most nem hoznak eredményt. 
Próbálja meg más szemszögből megközelíteni a problé-
mákat, alkalmazzon új megoldásokat!

Új lehetőségekkel találja szembe magát. Alapozzon a ta-
pasztalataira, illetve a tudására annak érdekében, hogy 
a lehető legtöbb előnyre tehessen szert!

Szakítson időt arra, hogy elmerüljön a gondolataiba, és 
rendszerezze az elmúlt időszak történéseit! Magánéleté-
ben több meglepetésre is számíthat.

Munkálatai során legyen óvatos, ugyanis a tevékeny-
ségei számos buktatót rejtenek magukban! Figyeljen a 
részletekre, és maradjon a realitás talaján!

Ne hagyja, hogy a feszültség eluralkodjon Önön! Zárjon 
ki minden zavaró tényezőt, és arra koncentráljon, hogy 
megvalósítsa a mára kitűzött céljait!

Lendületesen áll neki a munkájának, és szinte min-
denre talál megoldást. Tűzzön ki új célokat, majd kezd-
je el kidolgozni a sikerekhez vezető utat!

A hirtelen döntései mérhetetlen következményeket 
eredményezhetnek. Ha lehet, ne rögtönözzön! Hagyja, 
hogy mások irányítsák a tevékenységeket!

Bátran belefoghat a hosszú távú terveibe, ugyanis a 
pozitív hozzáállásának köszönhetően most képes lesz 
a helyes irányba terelni a tevékenységeit.

Felgyűltek a feladatai, ezért most több irányba kell ki-
terjedjen a figyelme. Lehetőleg maradjon mindenben 
megfontolt, és kerülje a spontán lépéseket!

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 – ÁPRILIS I.

Név: Tel.:

Cím:

Húsvéti áldás:

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. Az áprilisi helyes megfejtések beküldésének határideje: május 10.

A Húsvét-sziget (spanyolul Isla de Pascua) a Csendes-óceán délkeleti részén, Óceánia területén ta-
lálható sziget, amely néprajzilag Polinézia része, nemzetközi jogilag pedig a dél-amerikai Chile tarto-
mánya 1888 óta. Nevét Jakob Roggeveen holland tengerészkapitánytól kapta, aki 1722-ben húsvét 
vasárnapján fedezte fel. A sziget főként a mintegy 900 fennmaradt monumentális kőszobor révén lett 
híres. A területének 40%-a a Rapa Nui Nemzeti Parkhoz tartozik, ami a világörökség része. Polinéziá-
ból érkezett lakói az i. sz. első évezred első felében telepedtek le a szigeten, majd az évszázadok so-
rán jelentős kultúrát hoztak létre. A 19. és főleg a 20. század során világszerte nagy érdeklődést vál-
tott ki a Húsvét-sziget kőszobrainak kultúrája, sok tudós vizsgálódott itt, és könyvtárnyi tudományos 
irodalom dolgozta fel a sziget történetének különböző aspektusait. A legnagyobb közönségvisszhan-
got Thor Heyerdahl kutatásai váltották ki, és ezzel a norvég kutató hatalmas mértékben hozzájárult 
a sziget népszerűsítéséhez annak ellenére, hogy fő elméleteit tudóstársai végül sorra megcáfolták.

KALENDÁRIUM

A Húsvét-sziget története

Április 2., péntek
Az évből 93 nap telt el, hátravan még 273.

Névnap: Áron
Egyéb névnapok: Ferenc, Lipót, Mária, Múzsa, 
Orbán, Ottokár, Tünde

Katolikus naptár: Szt. Áron, Paolai Szt. Ferenc
Református naptár: Áron
Unitárius naptár: Áron
Evangélikus naptár: Áron
Zsidó naptár: Niszán hónap 20. napja

Az Áron héber eredetű bibliai személynév, 
elemeinek jelentése: a bátorság hegye.

Április 3., szombat: Buda, Richárd
A Buda régi magyar férfi név, amely a mondák 
szerint Attila fejedelem öccsének volt a neve. 
Arany János balladája szól személyéről (Buda 
halála, 1863). Keresztnévként a 19. század során 
újították fel, elemeinek a jelentése: lenni és béke. 
Rokon neve: Bodomér.
A Richárd germán gyökerű férfi név, elemeinek 
jelentése: merész uralkodó. Női párja: Rikarda. 

Április 4., vasárnap: Izidor
Az Izidor a görög eredetű Izidorosz férfi név latin 
formájának rövidülése, jelentése: Ízisz ajándéka. 
Az egyiptomi hitvilágban Ízisz az anyaistennő 
megtestesítője, aki életet ad és véd. 

KISLEXIKON

TORLASZAINK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2021. április 1-jei sorsolásának szerencsés nyertesei – könyv-
nyereményben részesültek: 1. Dobri György – Uzon, 2. Pop Vasile Andrei – Szatmárnémeti, 3. Rá-
cz-Sándor Ágnes – Székelykeresztúr.
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Húsvéti áldás
„Hozzon a húsvét napfényt, áldást, meleget,

szívekbe jókedvet és sok-sok örömet,
teremtsen békét a háborgó világban,

lehessen mindenki boldog hazájában,
tanítsa szeretni a gyűlölködőket,

adjon kenyeret koldusnak, éhezőnek,
adjon egészséget betegnek, idősnek,

hozzon megváltást tengernyi szenvedőnek,
...”

(Folytatás a rejtvényben.)




