
A kerámiaművesség az ókori civilizációk szinte mindegyikében jelen volt. Az 
egyiptomiak már az időszámításunk előtti 30. században ismerték a koron-
got, és alkalmazták az edényeik elkészítésénél. Ők alkották a mai leggyako-
ribb edénytípusokat (tál, tányér, csésze, kancsó stb.). Az ókori görög kerámia 
is igen jelentős, közel százféle edénytípus származik tőlük. Az edényeiken 
mindennapi, valamint mitológiai történeteket ábrázoltak, a díszítéseket pedig 
karcolással, kavicsolással, nyomhagyással és festéssel végezték. A máza zási 
technikát eleinte Mezopotámiában és Egyiptomban alkalmazták, az euró-
pai kerámiakészítés elsőként Itáliában lendült fel a 12. században. Ekkor-
tájt kezdődtek meg a legelső kísérletek a kínai porcelán leutánzására, ame-
lyek kereskedelem útján kerültek be Európába. Később megindult a fajansz 
(ónmázas cserép) gyártása is, ami elsősorban a 18–19. században volt jel-
lemző a kontinens különböző országaira (Hollandia, Anglia, Franciaország, 
Németország). A kerámia elnevezését az athéni fazekasok telepéről, a Kera-
maikosz térről kapta (a görög kerameia szó magyarul fazekasságot jelent).

KALENDÁRIUM

A kerámia eredete

Szeptember 9., szerda
Az évből 253 nap telt el, hátravan 
még 113.
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Az Ádám sumér gyökerű férfi név, je-
lentése: atyám. A Biblia szerint az el-
ső ember viselte ezt a nevet, akit Isten 
megteremtett. Adam Sandler napja-
ink ismert amerikai fi lmszínésze, aki 
a Billy Madison, a dilidiák (1995) című 
vígjátékban debütált főszereplőként. 
A nagy sikert a Nászok ásza (1998) 
című fi lm hozta számára. A Kótya-
gos szerelem (2002) című komédiá-
ban nyújtott alakításáért Aranygló-
busz díjra jelölték. Karrierjét negatív 
teljesítmények is övezik, ugyanis 35 
alkalommal jelölték Aranymálna díj-
ra (ami a díjkiosztó rekordjának szá-
mít), amelyből kilencet „elnyert”.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Csak a napi teendőkkel foglalkozzon, 
hosszú távú terveit halassza el! Mivel ma 
nehéz Önnel megtalálni a közös hangot, 
így segítségre nem számíthat.

Bár nem szándékosan teszi, mégis erő-
szakosan próbálja érvényre juttatni az 
érdekeit. Ne essen kétségbe, hogyha hir-
telen elpártolnak Öntől a társai!

Szinte észrevétlenül tud rögtönözni, ma-
gabiztosságának köszönhetően pedig 
kiválóan szót ért a társaival. Időzítse má-
ra a fontosabb tárgyalásait!

Figyeljen oda az apró részletekre, és ne 
avatkozzon bele mások ügyeibe! Fordít-
son több időt a kikapcsolódásra, vala-
mint a kapcsolatok építésére!

Számos akadállyal kell szembenéznie, 
amelyeknek leküzdése sok időbe telik. 
Ámde megéri küzdeni, mert az erőfeszí-
tései kamatostól megtérülnek.

Minden erejére szüksége lesz, hogy ele-
get tudjon tenni a feladatainak. A bo-
nyolultabb problémákat igyekezzék más 
szemszögből megközelíteni!

Teremtsen kellemes légkört a környeze-
tében! Semmiképp ne hallgasson má-
sok erőszakos tanácsaira! Tájékozódjon 
minden aktuális eseményről!

Munkahelyén váratlan események borít-
ják fel a napját. Kezelje rugalmasan a ki-
alakult helyzetet, és folyamodjon mindig 
az egyszerű megoldásokhoz!

Olyan helyzetekbe sodródik, ahonnan 
nem látja a kiutat. Ne kételkedjen a szak-
mai képességeiben, ugyanis képes lesz 
megoldani minden problémát!

Kissé türelmetlen, bármit tesz, azzal nem 
elégedett, mindig egy lépéssel előbb 
akar járni. Legyen toleránsabb és diplo-
matikusabb a kollégáival!

Feszült Ön körül a hangulat, ezért mi-
előbb tudja le a kötelezettségeit, és ke-
resse azon személyek társaságát, akik 
pozitív hatással vannak Önre!

Komoly fejtörést okoznak a mára beter-
vezett teendői. Rátermettségének kö-
szönhetően viszont képes lesz hamar 
megtalálni az összefüggéseket.

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
15° / 22°

Kolozsvár
18° / 22°

Marosvásárhely
16° / 23°

Nagyvárad
18° / 24°

Sepsiszentgyörgy
15° / 22°

Szatmárnémeti
18° / 23°

Temesvár
19° / 26°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. szep-
tember 20-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
9/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két szőke nő beszélget:

– Képzeld, ma elvégeztem a terhességi 

tesztet...

– Húú..., és nagyon ...? (Poén a rejt-

vényben.)

Teszt

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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Emlékek
szépségversenye

Az idősebb korosztály beszélgetéseiben már a második-harma-
dik mondatban felbukkan a nosztalgiázás. Jó esetben végighall-
gatjuk egymás emlékeit, de a hevesebb természetűek vagy az 
énközpontúak vitába szállnak, azt állítva, hogy saját emlékeik 
szebbek, valóságosabbak a többiekénél,  s így nemritkán a kel-
lemes beszélgetés egymás sértegetésébe fullad. Majdnem ha-
sonló történt velem is a minap, amikor az egyik ismerősömmel 
a felgyorsultan változó időjárás, a régebbinél sokkal gyakoribb 
frontátvonulások káros hatásáról beszéltünk, nem csupán a ko-
runkbeliek, de a sokkal fi atalabbak kedély-, sőt egészségi álla-
potára is, mikor ismerősöm hirtelen irányt váltott, és már mondta 
is, milyen régen nem volt részünk igazi télben. Utoljára tizennégy 
éve volt – szerinte – komoly, nagy havazás, amit bizony nehezen 
lehetett eltakarítani, de a gyerekei csudaélményekkel teli szán-
kózást rendezhettek. Természetesen előttem is megjelentek haj-
dani szánkós élményeink, mondtam is, milyen igaziak voltak, de 
bár ne tettem volna, mert erre ellentmondást nem tűrő, örök igaz-
ságként kinyilatkoztatta, miszerint az unokáink már nem fogják 
tudni, mi is az a szánkózás. Szerettem volna azt felelni, hogy a 
trópusokon élők sem tudják, mi a hó, de nekik is rengeteg szebb-
nél szebb gyerekkori emlékeik vannak, ám nem volt kedvem a 
végtelenségig ütköztetni az okoskodásokat, így hát elköszöntem, 
mondván, haza kell mennem. Útközben mind arra gondoltam, 
milyen boldogok azok az emberek, akiknek meggyőződésük, 
hogy csakis az ő emlékeik valódiak, saját gyerekkorukról is úgy 
beszélnek, mint a világtörténelem egyetlen igazi gyermekkoráról, 
és soha nem felejtik el epésen hozzátenni: nem is olyan, mint ez 
a mostani telefonsimogató, monitorbámuló gyerekkor. Ilyesmi 
hallatán néhányszor megkockáztattam a kérdést, elhiszik-e, hogy 
a mai gyerekek majdani felnőttekként ugyanilyen szépen fognak 
emlékezni a mostani éveikre, de lehurrogtak. Talán én vagyok 
furcsa, de számomra biztos a húsz-harminc év múlva felemlege-
tett „boldog” karanténkorszak, amikor nyugodtan üldögélhettek 
otthon a maguk kis világában, senki nem zavarta őket, ráadásul 
iskolába is tilos volt menni, hát kell-e ennél szebb és boldogabb 
gyerekkor?! Az ő gyerekeik ugyanolyan furcsán fognak nézni, mint 
most ők a szánkózás hallatán. Kár, hogy én már nem leszek ta-
núja ilyen beszélgetéseknek, pedig milyen jól szórakozhatnék!
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