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Lassabban halad a tevékenységeivel, mint ahogy azt 
tervezte. Ne kezdjen kapkodásba, inkább hallgasson a 
megérzéseire, vagy kérjen támogatást!

Alkalma adódik arra, hogy hasznos, iletve érdekfeszítő 
beszélgetések részese legyen. Ma lehetősége nyílik ré-
gebbi félreértések tisztázására is.

A mai nap főleg a függőben lévő kérdéseknek kedvez. Fi-
gyeljen az anyagi ügyeire, és ne legyen túlzottan nagylel-
kű! Fordítson több időt a kapcsolataira!

Bár nehezen indul a napja, eseményekben gazdag pilla-
natokra készülhet. Kamatoztassa a képességeit, de ma-
radjon következetes munkájában!

Nehezen találja azt az utat, mellyel elkerülhetné az eset-
leges akadályokat. Közelítse meg a problémát más szem-
szögből, csak így juthat eredményre!

Engedje szabadjára a fantáziáját, hagyjon szabad utat a 
kreativitásának! Ne akadjon el a részletekben, és mindig 
az aktuális munkákra figyeljen!

Bár felhőtlenül kezdődik a mai napja, egy adott ponton 
váratlan akadályba botlik. Ha nem találja a kiutat, for-
duljon a kollégáihoz, most segítőkre talál!

Legyen kitartó, és lehetőleg ne hátráljon meg a bukta-
tók felmerülésekor! Uralkodó bolygója ezúttal minden-
ben támogatja Önt. Merjen kockáztatni!

Kissé elhanyagolta a magánéletét, így amennyiben te-
heti,  szorítsa háttérbe a munkáját, és fordítson több fi-
gyelmet a személyes kapcsolataira!

Próbálja meg elintézni a zűrös problémáit, ugyanis 
most elfogadásra talál a környezete részéről! A fonto-
sabb döntéseit, ha lehet, halassza máskorra!

Túlságosan sokfelé kötelezte el magát, ezért nem 
tud mindennek eleget tenni. Igyekezzék megőrizni a 
higgadtságát, és rangsorolja a tennivalóit!

Munkahelyén megterhelő napra készülhet. A haté-
konyság érdekében jól fontolja meg a lépéseit, és sze-
rezzen maga köré megbízható segítőket!

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 – FEBRUÁR II.

Név: Tel.:

Cím:

Hátsó gondolatok a politikában:

Fejtse meg a Betűző rejtvényeit minden héten, az oldal alján található szelvényt töltse ki, gyűjtse össze a hónap során 
megjelent 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 februári helyes megfejtések beküldésének határideje: márciusi 10.

A borotvahab kezdetleges formája már az ókorban is létezett, amelyet egy bizonyos fa kivonatá-
ból, illetve állati zsír keverékéből állítottak elő. Miután az 1. században a gallok feltalálták a szap-
pankészítést, ez az elegy az elkövetkezendő évszázadokban lassan feledésbe merült, majd soká-
ig úgynevezett borotvaszappanokat használtak. A 19. században növényi kivonatú borotvaolajok 
és lágyított szappanfélék, valamint habbá keverhető krémek kerültek forgalomba. A mai értelem-
ben vett borotvahabok a 20. század közepén jelentek meg az Amerikai Egyesült Államokban. Az el-
ső fémflakonba sűrített habot a New York-i Carter-Wallace cég dobta piacra 1949-ben Rise néven. 
A következő évtizedben ez a termékfajta rendkívül népszerűvé vált, és több gyártó is szakosodott 
ez effajta készítményekre. Ezek a gáznyomásos borotvapalackok klórozott szénhidrogéneket tar-
talmaztak, amelyek a környezetre való káros hatásuk miatt később csak kis mennyiségben kerül-
hettek bele. A habok a 70-es évekre világszerte elterjedtek, majd kifejlesztették a borotválkozó-
gélt, 1993-ban pedig a Procter & Gamble cég megalkotta az első habképző gél kompozíciót.

KALENDÁRIUM

A borotvahab története

Február 12., péntek
Az évből 43 nap telt el, hátravan még 322.

Névnapok: Lídia, Lívia
Egyéb névnapok: Dezső, Elek, Erátó, Eulália, 
Bán, Lilla, Livianna, Liviána, Reginald

Katolikus naptár: Szt. Lídia, Szt. Eulália, Lívia
Református naptár: Lídia
Unitárius naptár: Elek, Dezső
Evangélikus naptár: Lídia, Lívia
Zsidó naptár: Svát hónap 30. napja

A Lídia görög női név, jelentése: Lídiából való nő. 
A Lívia latin női név, jelentése: kékes, ólomszínű. 

Február 13., szombat: Ella, Linda
Az Ella női név az -ella végződésű magyar nevek 
önállósult beceneve. A Linda germán származá-
sú női név, jelentése: pajzs.

Február 14., vasárnap: Bálint, Valentin
A Bálint férfi név a latin Valentin családnévből 
vált keresztnévvé, jelentése: erős, egészséges. 
Terni Szent Bálint (226–269) római püspök 
volt, aki mártírként hunyt el. Egy legenda szerint 
titokban eskette meg a szerelmes párokat; ez kü-
lönleges tettnek számított, ugyanis akkoriban a 
törvény tiltotta a férfi aknak a katonai szolgálat 
előtti házasságkötést. Talán ezért is lett Bálint 
a halála után a szerelmesek védőszentje.

KISLEXIKON

HOSSZÚTÁV KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2021. február 11-ei sorsolásának nyertesei – könyvnyereményben ré-
szesültek: 1. Horváth Dániel – Szászrégen, 2. Jámbor Elvira-Irma – Nagyszalonta, 3. Nagy Gábor – Kibéd.
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