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Rendkívül feszült légkörben kell boldo-
gulnia, ezért próbáljon meg békés han-
gulatot teremteni maga körül! Használja 
ki diplomáciai adottságait!

Ikrek 

Zűrös helyzetekben kell helytállnia, így 
szüksége lesz a leleményességére. Új te-
endőket ne vállaljon be, csupán a folya-
matban lévőkkel foglalkozzék!

Mérleg 

Kiváló formában van, minden körülmé-
nyek között képes jó döntéseket hozni. 
Folytassa azt, amihez hozzákezdett, és 
törekedjék magasabb szintre jutni!

Rák 

A mai napon nem ismer lehetetlent, 
szinte minden buktatón képes túllépni. 
Makacssága most kifejezetten hasznos, 
de időnként próbáljon lassítani is.

Bak 

Csak akkor változtasson a módszere-
in, ha minden lehetőséget kimerített! 
Amennyiben kilátástalan szituációba ke-
rül, konzultáljon a munkatársaival!

Bika ápr. 21.–máj. 20. 

Az aktuális célkitűzései a társai előnyére 
is válhatnak. Helyezzen mindent egy lap-
ra, és lépjen a tettek mezejére! Hamaro-
san segítségre is számíthat.

Skorpió 

Egy kicsit meginog az önbizalma, ezért 
lehetőleg ezúttal ne hozzon fontos dön-
téseket! A mai nap folyamán szánjon időt 
a hivatalos ügyintézéseire is!

Oroszlán 

Kisebb vita alakulhat ki Ön körül, ha sza-
bad utat enged a feszültségnek. Marad-
jon higgadt, és hogyha szükséges, he-
lyezze háttérbe az érdekeit!

Vízöntő 

Mellőzze a spontán tetteket, inkább kon-
centráljon a hosszú távú terveire! Szán-
jon időt a viszonyaira, és keressen szö-
vetségeseket a feladataihoz!

Nyilas 

Hajlamos elveszíteni a türelmét, ezért 
óvatosan lásson új feladatokhoz! Legyen 
mindig következetes, és keresse a nyu-
godt emberek társaságát!

Szűz 

Több lehetősége nyílik arra, hogy meg-
valósítsa a terveit. Már csak élnie kell a 
kínálkozó alkalmakkal, illetve kamatoz-
tatni a tudását, tapasztalatait.

Halak 

Képtelen összpontosítani a feladataira, 
nehezen hozza meg a szükséges lépé-
seket. Lehetőleg kerülje a kockázatot, és 
tevékenykedjék a háttérből!

Kos márc. 21.–ápr. 20. 

HoroszkópKalendárium
December 7., csütörtök
Az évből 341 nap telt el, hátravan 
még 24.

Névnap: Ambrus
Egyéb névnapok: Agaton, Ambos, 
Ambró, Ambrózia, Ányos, Szabin
Az Ambrus görög eredetű férfinév, 
jelentése: halhatatlan. A név régi, 
önállósult változata: Ambró. Szent 
Ambrus (339–397) milánói püspök 
volt, az ortodox birodalom gondola-
tának fő nyugati megalkotója. A mai 
Németországban fekvő Trierben szü-
letett egyházi tanító a 4. század utol-
só negyedére a kor társadalmi és poli-
tikai helyzetnek egyik jellegzetes sze-
mélyisége lett. A róla elnevezett mi-
lánói könyvtárban olyan értékes rit-
kaságok találhatók meg, mint példá-
ul Homérosz képes kódexe. A korai 
középkor óta Szent Ambrus a méhé-
szek és gyertyaöntők védőszentje.

Katolikus naptár: Szent Ambrus, 
Ambrózia
Református naptár: Ambrus
Unitárius naptár: Ambrus
Evangélikus naptár: Ambrus
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 19. napja

A méhészet története

A legrégebbről fennmaradt méhészetre utaló leletek (sziklarajzok) a spa-
nyolországi Arana nevű kőkorszaki barlangból származnak, az asszírok (me-
zopotámiaiak) ókorból való ékírásos táblája pedig mézzel készült gyógysze-
rek receptjeit hagyta az utókorra. Az ókori Egyiptomban szintén fontos volt 
a méhészkedés, ezt tanúsítják azon templomi domborművek, amelyeken 
gyakran előfordulnak méhek, emellett a piramisokban mézes sütemények-
re, valamint méhviaszból készült szobrokra bukkantak. A középkorban a mé-
hészkedés hanyatlásnak indult, a reformáció terjedése drasztikusan csök-
kentette a méhviasz iránti keresletet, mert a protestáns templomokban nem 
volt szükség gyertyákra, ezenkívül új világítóanyagok (pl. olaj, sztearin, pa-
raffin) kezdtek elterjedni. Ezután Európában egyre több cukorfinomító épült, 
a kereskedők pedig nagy mennyiségben hozták a kontinensre a nádcukrot. 
Mária Terézia a 18. században jelentősen támogatta a méhészet fejlesztését. 
Az 1800-as évek során számos méhészeti főiskolát létesítettek, a 20. szá-
zadra pedig megjelentek a ma is használatos modern méhészeti eszközök.

Erdélyi Napló,
49. szám
A magyar–török kapcsolatok mind 
kulturális, mind gazdasági téren di-
namikusan fejlődnek. Ebben fontos 
szerepet játszik Ahmet Açikgöz 50 
éves török vállalkozó is, aki sokat 
élt Magyarországon, és ma is nem-
zetközi civil szervezetek keretében 
lobbizik a magyar és a székely ügy 
érdekében. A törökországi üzletem-
ber többek között a Kurultáj hagyo-
mányőrző rendezvény fontosságá-
ról, a közös eredettörténetről és a 
székely–török gazdasági és kultu-
rális kapcsolatok kiépítéséről be-
szélt az Erdélyi Naplónak. Az olda-
las interjú címe: Török lobbi a Szé-
kelyföldért. Az elmúlt hétvégén a 
budapesti Papp László Sportaréná-
ban tartották meg a Fogathajtó Vi-
lágkupát. A versenyszámok mellett 
többek között a Spanyol Királyi 
Istállók lovascsapatának izgalmas 
színházi bemutatója kápráztatta el
a közönséget.  A lap riportban szá-
mol be az eseményről Világkupa 
flamencóval és lóidomítással cím-
mel. A heti portréinterjú a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem nyugalmazott professzo-
rát, dr. Jung Jánost mutatja be, aki 
többek közt a Radu Vasile-kormány 
idején beharangozott magyar álla-
mi egyetem terveinek kidolgozá-
sánál is bábáskodott. A nyugalma-
zott egyetemi oktatóval elsősorban 
a romániai magyar orvosképzés jö-
vőjéről beszélget a lap munkatársa. 
A gazdasági rovat az egyre jobban 
koncentrálódó romániai bankpia-
cot veszi számba. A gazdát cserélő 
kisebb bankok a nagyobb pénzin-
tézetekbe olvadnak be. A folyamat 
egyik nyertese az OTP bank lehet, 
amely belátható időn belül meg-
duplázná romániai összforgalmát. 

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban 
megtalálható legyen 1-től 9-ig min-
den egyes szám, illetve a 9 kis négy-
zetben (blokkban) is szerepeljen az 
összes szám 1-től 9-ig.

A rendőr talál egy majmot az utcán. 
Beviszi az őrsre, majd megkérdi a fő-
nőkét, hogy mit kezdjen vele. A kapi-
tány azt mondja:
– Azonnal vidd el az állatkertbe!
A rendőr rögtön távozik az állattal. 
Néhány óra múlva újból találkozik 
a  főnökével, de még mindig vele van 
a majom. A kapitány rákérdez:
– Mit jelentsen ez? Nem azt mond-
tam, vidd a majmot az állatkertbe?
– De hát ott már voltunk. Most éppen 
moziba készülünk.

Többnyire felszakadozik a felhőzet, 
sokfelé számíthatunk többórás nap-
sütésre, csapadék nem valószínű. 
Napközben szélcsend lesz. A regge-
li órákban –2, 2 fok várható. A hőmér-
séklet csúcsértéke 2, 7 fok közt alakul.

Ossza meg velünk 
véleményét!
Írjanak nekünk, mi pedig lehe-
tõ ségeinkhez mérten közöljük
véleményüket. Olvasói levele-
iket a Redacţia Krónika, str. 
Onisifor Ghibu nr. 14, 400185, 
Cluj-Napoca posta címre vagy 
a kronika@kronika.ro e-mail-
címre küldhetik. A tévéműsor-
ral, illetve a keresztrejtvények-
kel kapcsolatos észrevételei-
ket a szolg@kronika.ro e-mail-
címre várjuk.

Ábrahám Ambrus Andor (1893–
1989) magyar zoológus volt, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia (MTA) 
tagja. Tusnádon született, 1913-tól 
a pre montrei rend tagja lett, 1917-ben 
pedig pappá szentelték. 1915-től ter-
mészetrajz–földrajz szakon egyete-
mi tanulmányokat folytatott Buda-
pesten. 1922-ben egyetemi doktori cí-
met szerzett, majd közel ötven éven 
keresztül tanárként tevékenykedett. 
1967-től a szegedi Állatszervezettani 
és Állat rend szer tani Intézet kutatója 
lett. Több szegedi egyetemi szaklap 
mellett szerkesztette az Ac ta Bi o lo gi-
ca Hungarica, az Acta Zoo lo gi ca Hun-
ga ri ca című folyóiratokat. VI. Pál pápa 
1967-ben felmentette egyházi kötel-
mei alól. Munkásságát 1953-ban Kos-
suth-díjjal jutalmazták.

A Schola Particula 1557 – Bolyai 2000 Egyesület pályázatot hirdet marosvásár-
helyi középiskolásoknak Találkozásom Bolyai Jánossal, a geometria Koperniku-
szával címmel. A pályázóknak egy max. öt A4-es oldal terjedelmű (12-es betűka-
rakteres; 1,5 sorközös) esszét kell írniuk, mely megközelíti a témát a matematika, 
filozófia, zene terén, illetve Bolyai alakját a szépirodalomban, emlékezetét és kul-
tuszát. A munkákat dec. 12-ig várják az spbolyai2017@gmail.com e-mail-címre.

Kislexikon

LapszemleKarikatúra KÖNCZEY ELEMÉR: SZÖVEG NÉLKÜL

Sudoku

Vicc

Ki kicsoda?

Felhívás

Időjárás

Csíkszereda
–2° / 2°

Kolozsvár
–1° / 3°

Marosvásárhely
0° / 5°

Nagyvárad
1° / 4°

Sepsiszentgyörgy
0° / 4°

Szatmárnémeti
1° / 4°

Temesvár
2° / 7°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be legkésőbb 2017. december 17-éig 
szerkesztőségünk címére.  A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
7/4 

NYERŐSZELVÉNY 
Név: Tel.:

Cím:

Az utcán ellibeg egy dekoratív, 
ifjú hölgy:
– Ezt a nőt szeretném még egy-
szer az ágyamba vinni – jegyzi 
meg Kohn.
– Miért, egyszer már odavitted? 
– érdeklődik Grün.
– ... (Poén a rejtvényben.)

Egy szép nő




