
Növényi és állati eredetű színezőanyagokat már az ősidőkben alkalmaztak 
hajfestésre (például bogyós gyümölcsöket, hennát, kamillát, dióhéjat stb.). 
A vaskor (i. e. 8. század – i. sz. 1. század közepe) idején a kelták mésztej-
jel színezték hajukat, a görögöknél pedig az aranyszőke színt hamuzsírból, 
valamint sárga virágokból kevert egyveleggel érték el. Az ókori Egyiptom-
ban és a Közel-Keleten a vöröst hennából, a sárgát kamillából, a bíborszínt 
pedig kermeszből állították elő; a henna hatását emellett tealevelekkel fo-
kozták. Az egyiptomiak állati vért is felhasználtak hajfestéknek, olajokkal 
vagy zsírokkal keverve; ekkoriban már közel százfajta festékrecept létezett. 
A középkorban a nők annak ellenére is festették a hajukat, hogy ezt ellen-
ezte az egyház. A 17. században a citromlével és ólomból készült fésűkkel 
színezték a hajat. Az 18. században népszerűvé vált a hajporok haszná-
lata, amelyeket lisztekből készítettek. Az 1800-as évek végén kezdett el 
terjedni a hidrogén-peroxid használata szőkítő hatás eléréséhez. A vegyi 
anyagokból előállított festékeket a 20. század közepén fejlesztették ki.
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A Gábor héber gyökerű férfi név, 
jelentése: Isten embere. Női párja: 
Gabriella. Agárdy Gábor (1922–2006) 
örmény származású, Kossuth-díjas 
színművész volt, aki pályafutását 
a Szegedi Városi Színház tagjaként 
kezdte. Később több színháznál meg-
fordult, 1964-től pedig a Nemzeti Szín-
ház színésze lett. Karrierje során 60 
játékfi lmben játszott, és számos pro-
dukcióban kölcsönözte hangját híres 
színészeknek. Karrierjét Kossuth-díj-
jal (1985), illetve két Jászai Mari-díjjal 
(1959, 1963) méltatták.
A Karina olasz származású női név, 
jelentése: csinos, becses.

Johan Cruyff (1947–2016)
Minden idők egyik legjobb holland 
labdarúgója Amszterdamban 
született 1947. április 25-én. 
Apja az Ajax focicsapat 
szurkolója volt, aki ko-
rán meghalt, amikor 
fi a még csak tizenkét 
éves volt. Ezután az 
édesanyja jövede-
lem-kiegészítés cél-
jából takarítónői ál-
lást vállalt az Ajax 
klubnál, ahol aztán 
1959-ben Johan debü-
tált az ifj úsági csapatban; 
remek labdaérzékével pedig 
hamar fölhívta magára a fi gyel-
met. A felnőttgárdába 1964-ban 
került, majd idővel a csapat vezéregyé-
niségévé vált. Tíz évet töltött az Ajaxnál: nyolc alkalommal lett holland bajnok, ötször 
Holland Kupa-győztes, valamint háromszor Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) 
győztes (1971, 1972, 1973). 1973 és 1978 között az FC Barcelonához szerződött, mely 
együttessel spanyol bajnoki címet (1974) és Spanyol Kupát (1978) szerzett. A holland 
válogatott színeiben 1966-ban először lépett pályára; 1974-ben világbajnoki ezüstér-

met nyert, 1976-ban pedig Európa-bajnoki bronzér-
mes lett. 1978-ban visszavonult a válogatottból, majd 
edzőként kezdett tevékenykedni: az Ajaxszal két 
Holland Kupát és egy Kupagyőztesek Európa-kupát 
(KEK) nyert; az FC Barcelonával négy spanyol baj-
noki címet, illetve BEK-, UEFA-kupa- és UEFA-szu-
perkupa-győztes lett. 1967-ben feleségül vette Diana 
Costert, házasságukból három gyermekük született: 
Chantal, Susila és Jordi, utóbbi szintén futballista 
lett. Barcelonában hunyt el 2016. március 24-én.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Erőfeszítései ellenére az elképzelései 
holtpontra kerülnek. Közelítse meg más 
szemszögből a céljait, és ha szükséges-
nek érzi, módosítson rajtuk!

Ezúttal fordítsa figyelmét olyan kihívások 
felé, amelyeket eddig igyekezett messzi-
ről elkerülni. Ám mindeközben ne veszít-
se szem elől kitűzött céljait!

Kiszámíthatatlanul alakulnak a dolgai, 
így számos próbatételre készülhet a te-
vékenységei során. Legyen elővigyáza-
tos, és figyeljen oda a részletekre!

Uralkodó bolygója óvatosságra inti Önt. 
Kerülje a merész elgondolásokat, és ki-
zárólag azokat valósítsa meg, amelyek a 
realitás talaján vannak!

Bonyodalmas pillanatok várnak Önre. 
Őrizze meg a céltudatosságát, akkor se 
torpanjon meg, ha első látásra megold-
hatatlannak tűnnek a gondjai!

Maradjon türelmes, így elkerülheti azt, 
hogy a viták kereszttüzébe kerüljön! 
A konfliktushelyzetek most nem tesznek 
jót a folyamatban lévő ügyeinek.

Igyekezzék megfelelni a hivatásbeli elvá-
rásoknak! Kitartásának hamarosan meg-
lesz az eredménye, ráadásul kellemes 
meglepetésekre is számíthat.

Hogyha elővigyázatosan cselekszik, elke-
rülheti a kockázatos szituációkat. Végle-
gesítse azon munkáit, amelyek már rég-
óta megoldásra várnak!

Mérje fel, hogy a közeljövőben milyen 
változások várhatóak, gondolja át a kö-
vetkezményeket, és csakis ennek függ-
vényében hozza meg döntéseit! 

Elveszti a belső egyensúlyát, emiatt ki-
számíthatatlanná válik a viselkedése. 
Jobban teszi, ha a háttérbe vonul, és csu-
pán a rutinteendőkre koncentrál!

Remekül intézi a feladatait. Gyors sike-
reket könyvel el, új utak nyílnak meg Ön 
előtt. Azonban ne legyen vakmerő, ha-
nem törekedjék az egyensúlyra!

Elemezze ki a közelmúlt eseményeit! Lép-
jen túl a negatív élményeken, és derítse 
ki, hogy hol tévedett! A tanulságok révén 
korrigálhatja a lépéseit!

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.

RÉSZGYŐZELEM  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–2° / –1°

Kolozsvár
–2° / 3°

Marosvásárhely
–2° / 1°

Nagyvárad
2° / 5°

Sepsiszentgyörgy
–2° / 0°

Szatmárnémeti
0° / 4°

Temesvár
3° / 4°

 » Karrierje során 
négyszer nyerte 
meg a Bajnokcsa-
patok Európa-kupá-
ját, háromszor játé-
kosként és egyszer 
edzőként.

Szolgáltatás2020. március 24.
kedd10

A március 9–12. közt megjelent keresztrejtvények megfejtései: márc. 9., hétfő: 
Inkább elvenni, bíró úr; márc. 10., kedd: …legfeljebb letekerem az ablakot; márc. 
11., szerda: ...hiszen erősen fúj a szél; márc. 12., csütörtök: Hát még a másikon.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. április 
5-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

március
24/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Itt horkol valaki! – mondja a profesz-

szor a hallgatóinak az órán. – Ébresz-

szék fel!

Visszaszól egy szemtelen diák:

– ...! (Poén a rejtvényben.)

Órán történt

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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