
Az iparművészet azon tevékenységek gyűjtőfogalma, amelyekkel haszná-
lati és dísztárgyakat hoznak létre művészi igényű és technikájú kivitelezés-
sel. A 20. század közepétől kezdődően ide sorolnak bizonyos építészeti ága-
kat (pl. belsőépítészet, lakberendezés stb.), illetve az ipari formatervezést/di-
zájnt (pl. üvegművészet, bútortervezés, divattervezés). Az irányzat első tárgyi 
emlékei a kőkorszakból származnak, később pedig a népművészetben is fel-
lelhető volt. A 19. századi nagyipari termelés, a használati tárgyak sorozat-
gyártása az iparművészetet egy időre visszavetette; megújhodása elsősor-
ban az angol preraffaelista mozgalom idején (19. század közepe) indult el. 
A szecesszió időszakában (19. vége és 20. század eleje), majd az úgynevezett 
Bauhaus-korszakban (20. század első fele) ismét felvirágzott. A szakterület 
jelenleg több mint húsz fontos ágazatot foglal magában, a legismertebbek 
ezek közül: az intarzia, tipográfia, alkalmazott grafika, fazekasság, ötvösség, 
bőrdísz-, fém- és bútorművesség, valamint a könyv- és textilművészet. Szin-
tén ebbe a kategóriába sorolják a porcelán- és kerámiaedények tervezését is.

KALENDÁRIUM

Az iparművészet története

Június 29., hétfő
Az évből 181 nap telt el, hátravan 
még 185.

Névnapok: Pál, Péter
Egyéb névnapok: Aladár, Aliz, 
Beáta, Emma, Emőke, Ivetta, Judit, 
Orbán, Pető, Petra, Ulászló, Urbán

Katolikus naptár: Szent Péter, Szent 
Pál, Szent Judit, Petra, Szulamit
Református naptár: Péter, Pál
Unitárius naptár: Péter, Pál
Evangélikus naptár: Péter, Pál
Zsidó naptár: Tammúz hónap 
6. napja

A Pál latin származású férfi név, je-
lentése: kis termetű. Női párja: Pau-
la, Paulina. Tomori Pál (1475–1526) 
a magyar csapatok fővezére volt 
a mohácsi csatában, emellett várka-
pitányi tisztségét is betöltött. Bár el-
lenezte a mohácsi megütközést, végre-
hajtotta a haditanács döntését.
A Péter férfi név a görög gyökerű Pet-
rosz személynévből, ered, jelentése: 
kőszikla. Peter Paul Rubens (1577–
1640) fl amand festőművész volt, aki 
a sajátosan egyéni stílusával nagy 
hatást gyakorolt az európai festészet 
fejlődésére. Emellett követként poli-
tikai feladatokat is sikerrel megoldott.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ne essék kétségbe, amennyiben a fontos 
tervei félúton megbicsaklanak! A gondok 
csupán átmenetiek, és rövid időn belül 
szinte minden rendeződik.

Szabaduljon meg néhány gátlásától, a 
problémák megoldásokhoz pedig alkal-
mazzon újszerű módszereket! Engedje 
szabadjára a képzelőerejét!

Mindenhez felelőtlenül áll hozzá, ami ne-
gatív fejleményeket eredményez. Változ-
tasson a hozzáállásán, ha nem akarja, 
hogy elfajuljanak a dolgok!

Remek fizikai formájának köszönhetően 
a kedélyállapota is nagyszerű. Ma vég-
re azokkal a kérdésekkel is foglalkozhat, 
amelyeket jó ideje halogat.

Túlzott nyitottságával és őszinteségével 
kisebb károkat okozhat magának. Le-
gyen körültekintő, és alaposan fontolja 
meg, hogy kivel mit oszt meg!

Rendkívül szétszórt, így nem képes céltu-
datosan gondolkodni. Tegye félre az ön-
fejűségét, és amennyiben lehet, ne men-
jen bele felesleges vitákba!

Összegezze az elmúlt időszak eseménye-
it, majd vonja le a tanulságokat! Ameny-
nyiben új tennivalókba fog, mindenkép-
pen jól fontolja meg a lépéseit!

Értékes információk birtokába jut, és ki-
zárólag Önön múlik, miképpen tudja fel-
használni ezeket. Bárhogyan dönt, őrizze 
meg a józan ítélőképességét!

Most a váratlan helyzetekben is szép tel-
jesítményt tud nyújtani. Bár a rögtönzés 
nem az erőssége, ezúttal képes önma-
gán is felülemelkedni.

Bár nagyra törő tervek fogalmazódnak 
meg Önben, ma jobban tenné, ha a reali-
tások talaján maradna, és a lehetőségei-
hez mérten tevékenykedne.

Olyan akadály hárul el az útjából, amely 
által előrelépésre tehet szert. Apró nézet-
eltérések is keletkezhetnek, de ezek nem 
okoznak tartós feszültséget.

Bizonyos okok miatt kénytelen újraszer-
vezni a tevékenységeit. Válogassa ki azo-
kat a teendőket, amelyek nem tűrnek ha-
lasztást, a többit napolja el!

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.
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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
21° / 26°

Kolozsvár
24° / 27°

Marosvásárhely
24° / 28°

Nagyvárad
25° / 29°

Sepsiszentgyörgy
22° / 26°

Szatmárnémeti
25° / 28°

Temesvár
27° / 31°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. július 
12-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

június
29/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Fiatal tyúkokat árulnak a piacon. Valaki 

megkérdi:

– Eladja a kakast is?

– Nem, a kakas nem eladó.

– Akkor miért hozta ki a piacra?

– Nélküle ... (Poén a rejtvényben.)

Piacon

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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Fölöslegessé
vált fordulatok

Gyorsan vége lett a mesének, a megszokott befejező fordulatok 
meg a szemétre kerültek. „Aki nem hiszi, járjon utána” – hal-
lottuk gyerekkorunkban, s gyakran még azt is, hogy „itt a vége, 
fuss el véle”. Mostantól nem kell utánajárni, mert világosan kö-
zölt a hír: sorra veszik le a műsorról a bűnügyi sorozatokat, mi-
vel azok végén mindig elkapják a tettest, vagyis megdicsőülnek 
a rendőrök, köztük olyanok is, akik képesek túlzásba vinni az 
elfogást, és akár a többszörösen büntettet elkövető halálát is 
okozni. Ahogy nemrég Amerikában történt, s amit a „becsüle-
tes” igazságérzet gyújtogatással és töréssel-zúzással kénysze-
rül megtorolni – államok szerte. Bevallom, kétszer is elolvastam 
az említett sorozatok leállításáról szóló hírt, mert nem hittem 
a szememnek: az eljövendő krimikben tehát a bűnöző esetleg 
nemcsak megússza az elkapást, de netán meg is dicsőül a bünte-
tő közeg kiiktatása révén?! Szép kis jövőkép, mondhatom. Aztán 
rövid időn belül megkezdődhet majd a siránkozás világszerte 
a hirtelen megnövekedett bűnözés miatt, de félek, későn. Nem 
szeretnék tudománytalan feltételezésekbe bocsátkozni, de még 
a sci-fi  irodalom szintjén sem volna jó elfogadni az olyan társadal-
mat, amelyben korlátlanul elszabadulhat a bűnözés, az elkövetők 
számára világos lévén, hogy senki nem meri elfogni őket, mert fél-
nek az igazságosztást magukra vállaló tömegek haragjától. Vagyis 
már nemcsak az úgynevezett fehérgalléros bűnözés fog továbbra 
is dőzsölni, szabadon pusztítva kényükre-kedvükre a közpénzt, 
saját és pereputtyuk hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb kívánsá-
gait teljesíteni az egyre növekvő adókat kínkeservesen lepenge-
tők pénzéből! Rettegni kell ezentúl a késelgetésre kedvet kapó 
járókelőktől csakúgy, mint az ellopható javak miatt idegen laká-
sokat nyugodtan feltörőktől, s mindezt a rettegést csupán azért 
kényszerülünk majd állandó érzéseink közé iktatni, mert a „hala-
dó” gondolkodás elfogadhatatlannak tartja a bűnüldözést?! Igen, 
hisz a mesevilágba sem tudunk újdonsült félelmeink elől mene-
külni, mint a gyermek hinni a Jó örök győzelmében a Gonosz fö-
lött, bele feledkezni a krimik leleményes nyomozásaiba, melynek 
végén talán egyetlen hajszál alapján sikerül azonosítani a gazem-
bert, nem, már ez sem marad. Talán – utolsó reményként – mégis 
az ismert mesefordulat, az itt a vége, fuss el… Igen, de hová?! 
Túl kicsi ez a nagyvilág a sok leleményesen kiötölt bűnnek!
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