
Bár a papírkészítés technikáját már időszámításunk előtt 3000 körül feltalál-
ták, a legelső kartonnak nevezett készítmény a 15. század közepén született 
meg. A papíripari termék kialakulását elsősorban ipari szükségletek indokol-
ták. A masszív, vastag kartonra főként a könyvkötészetben volt szükség, így 
az első effajta papír a kötészeti iparágat szolgálta. Mivel a hagyományos pa-
pír-előállítás folyamán korlátozott volt az egy rétegben gyártott lap vastagsá-
ga, ezeket a korai példányokat úgy állították elő, hogy több merített papírívet 
ragasztóanyaggal (enyvvel, csirizzel stb.) egymáshoz illesztettek. A 16. szá-
zadtól kezdve egy új, úgynevezett rakosási (vagy gaucsolási) technológia 
terjedt el, mely eljárás abból állt, hogy a merített, még nedves állapotú la-
pokat több rétegben ugyanazon a szorítónemezen egymásra helyezték, és 
összepréselték. Később a kartonok fontos szerepet kaptak a csomagolási 
folyamatokban. 1871-ben Albert L. Jones amerikai iparos forradalmasítot-
ta a terméket, azaz megalkotta az első rugalmas csomagolóanyagot, az ún. 
hullámkartont, amely a szállítások során megóvta a törékeny termékeket.

KALENDÁRIUM

A kartonpapír története

Augusztus 13., kedd
Az évből 225 nap telt el, hátravan még 
140.
Balkezesek világnapja

Névnap: Ipoly
Egyéb névnapok: Elena, Emőd, Ger-
da, Gertrúd, Hippolit, Ibolya, Ince, Já-
nos, Kamélia, Maxim, Trudi

Katolikus naptár: XI. Ince pápa, 
Szent Ipoly, Vitália
Református naptár: Ipoly
Unitárius naptár: Ipoly
Evangélikus naptár: Ipoly
Zsidó naptár: Áv hónap 12. napja

Az Ipoly férfi név a görög mitológiai
eredetű Hippolit régi magyar alak-
változata, amely a Hippolütosz latin 
formájából származik, elemeinek je-
lentése: lovakat kifogó, eloldozó. Női 
párja: Hip  polita. 1931-ben a tasná-
di születésű Nóti Károly író forgató-
könyve alapján, valamint Székely Ist-
ván rendezésében vígjátékot forgattak 
Hyp polit, a lakáj címmel; a komédiá-
ban a kor négy legendás színművésze 
játszotta a főszerepet: Csortos Gyula, 
Kabos Gyula, Gózon Gyula és Jávor 
Pál. A produkciót a Magyar Művészeti 
Akadémia 2012-ben a legjobb 50 ma-
gyar alkotás közé sorolta.

Pete Sampras
A hivatásos amerikai teniszező Wa-
shingtonban született 1971-ben 
görög, spanyol és lengyel 
felmenőkkel rendelkező 
családban. Hétéves ko-
rában szülei beíratták 
őt a kaliforniai Palos 
Verdes helyi tenisz-
klubba, ahol Peter 
Fischer edző útjára 
indította a sportolói 
karrierjét. A legelső 
jelentős eredményét 
1987-ben érte el, amikor 
bejutott a USTA (Amerikai 
Teniszszervezet) bajnoksá-
gának döntőjébe. Egy évvel 
később profi  játékossá vált, majd 
1990-ben megszerezte első Grand Slam-
címét. Pályafutása alatt 14 Grand Slamet nyert, ezzel (Roger Federer, Rafael Nadal 
és Novak Đoković után) negyedik az örökranglistán a férfi ak között. A győzelmei-
nek felét Wimbledonban aratta (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000): 2012-ig ő 
nyerte legtöbbször ezt a tornát. Emellett ötször diadalmaskodott a US Openen (1990, 
1993, 1995, 1996, 2002), és két alkalommal az Ausztrál Openen (1994, 1997), A Roland 

Garrost nem sikerült megnyernie, legjobb eredmé-
nyét 1996-ban érte el (elődöntő). Mindmáig számos 
rekord birtokosa: például legtöbb (5) US Open-győ-
zelem, legtöbb (8) US Open-döntőben való részvétel 
stb. A gyors szervái miatt a szakmabeliek a Pistol 
Pete becenevet illesztették rá. 1993 áprilisában lett 
először világelső; 286 hétig vezette az ATP-ranglistát, 
és 6 egymást követő évet világelsőként zárt. 200 óta 
Bridgette Wilson színésznő férje, házasságukból két 
fi uk (Christian Charles, Ryan Nikolaos) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Vegyen vissza kicsit a tempóból, majd 
rendszerezze a teendőit! Maradjon be-
fogadó a környezetében élőkkel, és töre-
kedjék a kiegyensúlyozottságra!

Lezáratlan ügyek kerülnek előtérbe, így 
kénytelen lesz kompromisszumot kötni. 
Bármit is tesz, tartsa meg az önbecsülé-
sét, és ne alázkodjon meg!

Csak úgy lesz képes odafigyelni a mun-
kájára, ha eloszlatja az Önben lévő fe-
szültséget. Tegye félre az önfejűségét, fo-
gadja el a felkínált segítséget!

Tartson ki az elképzelései mellett még 
akkor is, ha nem minden alakul a terve 
szerint. Vonuljon a háttérbe, keressen új 
megoldásokat a kérdésekre!

Vessen be újszerű módszereket a kihí-
vások legyőzésére! Minden lépése előtt 
dokumentálódjon, majd használja fel a 
szakmai tudását, tapasztalatait!

Bonyolult pillanatok várnak ma Önre. 
Számos tapasztalattal gazdagodhat, 
amennyiben félreteszi az előítéleteit, és 
nyitottan áll hozzá az új dolgokhoz.

Bár nem képes nagy teljesítményekre, 
ma számíthat társai támogatására. Szer-
vezésben felülmúlhatatlan, ezért próbál-
ja erre helyezni a hangsúlyt!

Őrizze meg a nyugalmát, és cselekedjék 
megfontoltan a munkái során! Koncent-
ráljon a részletekre, ugyanis a sikerek 
kulcsa ezúttal abban rejlik!

Ossza be okosan az idejét, és ne aprózza 
fel az energiáit! Ha megpróbál minden-
kinek megfelelni, könnyedén hátrányba 
sodorhatja a célkitűzéseit!

Nagy lendülettel lát hozzá a feladatai-
hoz. Hogyha lehet, úgy használja ki az 
Önben lévő energiákat, hogy mindenki a 
környezetében elégedett legyen!

A kreativitás és a kollaborálás jellemzi a 
mai napját. Ezúttal olyan váratlan lehető-
ségek sodródnak Ön elé, amelyekkel ér-
vényesítheti az adottságait.

Tevékenysége során figyeljen oda, hogy 
kivel osztja meg az információkat! Egyes 
személyek könnyedén alááshatják a 
gondosan kidolgozott terveit.

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.

ÖNVÉDELEM  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
22° / 29°

Kolozsvár
27° / 33°

Marosvásárhely
26° / 33°

Nagyvárad
28° / 33°

Sepsiszentgyörgy
24° / 31°

Szatmárnémeti
27° / 33°

Temesvár
27° / 33°

 » Tizenöt évig 
tartó pályafutása 
során 14 Grand 
Slam-tornát nyert, 
valamint 286 hé-
tig vezette az ATP-
ranglistát.

Szolgáltatás2019. augusztus 13.
kedd10

A júl. 29. – aug. 1. között megjelent rejtvények megfejtései: júl. 29., hétfő: ...hiá-
nyozni fogsz egy kicsit; júl. 30., kedd: ...de egy jó altatót feltétlenül; júl. 31., szerda: 
Hát nem éppen, fagylaltot árul; aug. 1., csütörtök: Ha ennyire siet, minek a fék?

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. augusz-
tus 25-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

augusztus
13/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Egy alkoholista szakadt ruhában, lyukas 

cipőben betér a kocsmába:

– Gyorsan egy felest! Megöl a másnap – 

fordul a pincérnőhöz.

– Jóember, inkább venne magának egy 

cipőt! – válaszol a pincérnő.

– ... (Poén a rejtvényben.)

Gyorsan!

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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