
HOROSZKÓP

Ha képes átgondolni a lépéseit, és felkészülni a bukta-
tókra, akkor a sikerek garantáltak. Maradjon alapos, és 
mindvégig őrizze meg a higgadtságát!

Bonyolult teendők vannak napirenden, a megoldások 
pedig a részletekben rejlenek, épp ezért a kivitelezés 
minden lépését nagy figyelemmel végezze!

Ne veszítse el a türelmét, hogyha nem a tervei szerint ala-
kulnak a dolgok! Őrizze meg a higgadtságát, fedezze fel, 
hol csúszott hiba a számításaiba!

Kissé felgyorsulnak az események. Munkája jelentősen 
megnő, és újszerű dolgokat kell elfogadnia, a magánéle-
tében pedig fordulatok várnak Önre.

Eredményes napra készülhet, a véletlenek a kezére ját-
szanak, és közelebb kerül a célkitűzéseihez. Emellett a 
személyes kapcsolatai is megerősödnek.

Sok megoldatlan kérdés vár Önre, az eredmények pedig 
csak a kitartásán múlnak. Hallgasson az ösztöneire, és 
használja ki a szakmai tapasztalatait!

Lehetőleg ne bosszankodjon minden apróság miatt, 
nézze mindig a dolgok jó oldalát! A megérzései ez alka-
lommal hozzásegítik az üzleti sikerekhez.

Legyen nagyon óvatos, ugyanis néhány meggondolat-
lan lépéssel könnyen elveszítheti mindazt, amiért ed-
dig oly sokat küzdött. Intézze egyedül ügyeit!

Elveszíti a belső egyensúlyát, így kiszámíthatatlanná 
válik a viselkedése. Ezúttal ne hozzon fontos döntése-
ket, csak a rutinfeladatokra koncentráljon!

Kiváló lehetőségeket sodor a sors Ön elé, amelyekkel 
most érvényesítheti az adottságait. Használja ki ezt a 
alkalmat, viszont maradjon körültekintő!

Habár több kiváló ötlete támad, tettrekészsége ezúttal 
bizonytalan. Mielőtt bármibe is belefogna, mérje fel a 
lehetőségeit, valamint a körülményeket!

Hajlamos a könnyelműségre, főként, hogyha anyagi-
akról van szó. Gondolja át a hosszú távú igényeit, majd 
hangolja össze ezeket a lehetőségeivel!

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 IV.

Név: Tel.:

Cím:

Bölcsesség:

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.

Földrajzilag vízesésnek tekintik a folyóvíz meredeken (kb. 90°-os szögben) való hirtelen lejtését. Az év-
ezredek során a vízesések több módon jöttek létre: az egyik, hogy a folyó eleve lépcsőzetesen változó 
területen haladt keresztül; a másik pedig az erózió hatására. A világ legmagasabb vízesése a Venezu-
elában található 979 méter magas Angel-vízesés (más nevén: Kerekupai-Merú), a két leghíresebbnek 
pedig a (Kanada és az Amerikai Egyesült Államok határán lévő 51 méter magas) Niagara-vízesés, illetve 
a (Zambia és Zimbabwe határán helyezkedő, 1700 méter széles) Viktória-vízesés mondható. A Föld leg-
bővizűbb vízesései közé sorolható: a kongói Livingstone, mely 40 méter magas és 35 ezer köbméter víz-
hozamú; a dél-amerikai Sete Quedas; a Kambodzsa és Laosz határán lévő Khone; az uruguayi Grande. 
A vízesések a folyómeder sajátságos alakulása (nagy szintkülönbségek) folytán állnak elő; így ha a 
mederben erős törés támad, akkor ott sellő képződik; ha viszont a meder lépcsős, úgy vízesés, zuhatag 
képződik, amely a nevét a lépcső erőssége alapján nyeri. Egy folyón akár vízeséssorozat is kialakulhat.

KALENDÁRIUM

A Föld vízesései

Április 23., péntek
Az évből 113 nap telt el, hátravan még 252.

Névnap: Béla
Egyéb névnapok: Achilles, Adalbert, Albert, 
Egyed, Gellért, György, Ilka, Ilma, Ilona, Sándor

Katolikus naptár: Szent Adalbert, Szent Béla
Református naptár: Béla
Unitárius naptár: Béla
Evangélikus naptár: Béla
Zsidó naptár: Ijjár hónap 11. napja

A Béla férfi név a Bél régi magyar személynév 
kicsinyítése, jelentése: belső rész.

Április 24., szombat: György
A György férfi név a görög eredetű Georgiosz 
személynévből származik, jelentése: földműves, 
gazdálkodó. Gróf Bánff y György (1661–1708) 
Habsburg-párti főúr volt, illetve az osztrák biro-
dalomhoz csatolt Erdély első főkormányzója. Sír-
helye a kolozsvári Farkas utcai református temp-
lomban található.

Április 25., vasárnap: Márk
A Márk férfi név eredete bizonytalan; egyesek 
szerint a latin Márkus névből jött létre, más forrá-
sok viszont arra utalnak, hogy ez a német Mark 
átvétele, jelentése pedig: a határerdőnek, a határ-
vidéknek és a természetnek a védője.

KISLEXIKON

ÚJ IDŐK KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2021. április 22-ei sorsolásának szerencsés nyertesei – könyv-
nyereményben részesültek: 1. Biró Edina Kata – Marosvásárhely, 2. Kőrösi Katalin – Nagyszalonta, 
3. Palló Mária – Segesvár.
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