
HOROSZKÓP

Ne engedje, hogy a rendkívüli körülmények kizökkentsék 
a nyugalmából. Maradjon optimista, és bízzon az esemé-
nyek szerencsés kimenetelében!

Olyan összefüggéseket vesz észre, amelyek eddig tel-
jesen elkerülték a figyelmét. Ezáltal számos bonyolult 
problémát is képes lesz megoldani.

Kissé megingott az önbizalma, így csupán akkor vágjon 
bele a teendőkbe, ha rendezte a gondolatait, illetve fel-
mérte az esetleges következményeket!

Uralkodó bolygója negatívan befolyásolja az életét. Fő-
ként akkor ütközhet akadályba, ha túlbecsüli a lehető-
ségeit. Döntéseiben legyen megfontolt!

Felelősségteljes döntések várnak Önre. Maradjon objek-
tív, és csakis olyan szempontok alapján tegye meg lépé-
seit, melyek érvekkel alátámaszthatók!

Képes észszerűen felmérni a lehetőségeket, az adott kö-
rülményeket pedig remekül hasznosítja. Legyen elővigyá-
zatos, és maradjon a realitás talaján!

Kissé túlbecsüli magát, és önkényesen akarja érvényre 
juttatni az elveit. Vegyen vissza a tempóból, így reálisab-
ban tudja majd felmérni az esélyeit!

Remek érzékkel talál megoldásokat a váratlanul felbuk-
kanó problémákra. Ne változtasson az elképzelésein, és 
maradjon mindvégig lényegre törő!

A mai napon képtelen lesz felülemelkedni a magánéleti 
problémáin, így ne számítson eredményekre! Csupán a 
határidős munkákra koncentráljon!

Ne hagyja, hogy a környezetében dúló feszültség rá-
nyomja a bélyegét a munkájára! Próbálja meg kizárni a 
külvilágból érkező negatív energiákat!

Semmi sem alakul úgy, ahogyan azt elképzelte. Gondol-
kodjon pozitívan, és fogadja meg azoknak a tanácsát, 
akikben maradéktalanul megbízik!

Hajlamos előtérbe helyezni a saját érdekeit. Gondolja át 
az elképzeléseit, valamint a csoport érdekeit, szükség 
esetén kössön kompromisszumot!

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:

Találós kérdés:

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 papír létrejötte szorosan összefügg az írás történetével. Megközelítőleg ötezer évvel ezelőtt már 
készítettek papiruszt a főként a Nílus deltájánál termő papiruszsásból. Az effajta lapot a növény 
szárának belső részéből állították elő. A hosszabb írásokat csíkszerűen egymáshoz ragasztották, 
a két végére fapálcákat ragasztottak, majd tekercs formájában tárolták, a fontosabb iratokat pedig 
fahengerbe tették. Kínában már időszámításunk előtt ismerték a papírt; a feltalálója ugyan nem is-
mert, de az bizonyos, hogy Tszaj Lung, az udvar egyik minisztere 105-ben egyik rendeletében meg-
állapította a papírra írt beadványok érvényességét. A gyártás titkát sokáig őrizték, és hosszú idő 
kellett, ameddig a 8. században Arábián, illetve Észak-Afrikán keresztül eljutott Európába. Az ara-
bok főleg rongyot használtak alapanyagnak, ez terjedt el Európában is. Magyarországon a legel-
ső papírmalmok a 16. század elején Nagyszebenben és Brassóban létesültek. A papír gyártásának 
technikája sok évszázadon keresztül változatlan maradt. Az igazi nagy áttörés 1799-ben tör-
tént, amikor Louis-Nicolas Robert francia papírgyári munkás, feltalálta a sík szitás papírgépet.

KALENDÁRIUM

A papír története

Március 27., péntek
Az évből 87 nap telt el, hátravan még 279.

Névnap: Hajnalka
Egyéb névnapok: Alpár, Auguszta, Augusztina, 
Hajnal, János, Lídia, Marót, Rupert, Ruperta

Katolikus naptár: Szt. Lídia, Hajnalka, Auguszta
Református naptár: Hajnalka
Unitárius naptár: Hajnalka
Evangélikus naptár: Hajnalka
Zsidó naptár: Niszán hónap 2. napja

A Hajnalka női név a 19. század végén jött lét-
re a hajnal szóból. Önállósult formája: Hajnal.

Március 28., szombat: Gedeon, Johanna
A Gedeon héber eredetű férfi név, jelentése meg-
fejtetlen, egyesek szerint kétélű kard, kardforgató, 
más feltevés szerint sebzett kezű vagy romboló, 
pusztító. Richter Gedeon (1872–1944) a modern 
magyar gyógyszeripar megteremtője volt, akinek 
az első terápiás készítményét, a vérnyomást növe-
lő mellékvesehormon-kivonatát (adrenalin) még 
ma is használják a gyógyászatban.
A Johanna a János férfi név latin Johannes alak-
formájának női párja, jelentése: Isten kegyelme.

Március 29., vasárnap: Auguszta
Az Auguszta a latin Augustus férfi név női párja, 
jelentése: magasztos. Alakváltozata: Augusztina.

KISLEXIKON

AKTUÁLIS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2020. március 26-ai sorsolásának nyertesei – könyvnyereményben 
részesültek: 1. Asztalos Gábor – Nagybánya, 2. Fülöp Rebeka – Felsősófalva, 3. Köő János – Nagybánya.
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