
Az intarzia a művészetek több ágában is használt kifejezés. Legismertebb és 
legtöbbször használt értelmében a bútorművesség egyik díszítő módja, ámde 
létezik költészeti és textilipari jelentése is. Az eljárást már az ókorban ismerték 
Indiában, Perzsiában és Bizáncban, és kedvelték Egyiptomban, Görögország 
államaiban, valamint Rómában. Hosszú kihagyás után felvirágzott az itáliai 
reneszánszban, majd másodjára a francia rokokóban. Az intarziát alapvetően 
eltérő technikája miatt el szokták különíteni az úgynevezett berakástól, ami-
vel gyakran összekeverik. Mivel előbbinél egy külön réteget képeznek (gyak-
ran kivágott és összeillesztett vékony faanyagból), amelyet utólag a bútor vagy 
más hordozó felületére ragasztanak, addig a berakásnál az egységes hordozó-
felületen alakítanak (vésnek, forgácsolnak stb.) ki bemélyedéseket, amelyek-
be a berakást helyezik el. Ezen irányzat a huszadik század második felében 
a bútorművességtől elszakadva önálló iparművészeti ágként, intarzia-tábla-
képek vagy nagy méretű pannók formájában jött divatba. Az intarziás alkotá-
sok mindmáig drága tárgyak maradtak, főként az igényes kivitelezés miatt.

KALENDÁRIUM

Az intarzia története

Szeptember 14., hétfő
Az évből 258 nap telt el, hátravan 
még 108.

Névnapok: Roxána, Szeréna
Egyéb névnapok: Ciprián, Ildikó, 
Roxán, Rozanna, Rozita, Róza

Katolikus naptár: Szent Kereszt 
felmagasztalása, Szeréna
Református naptár: Szeréna
Unitárius naptár: Szerénke
Evangélikus naptár: Szeréna, 
Roxána
Zsidó naptár: Elul hónap 
25. napja

A Roxána perzsa származású női név, 
jelentése: ragyogó, világos. Önállósult 
alakváltozatai: Roxán, Rexana.
A Szeréna latin eredetű női név, je-
lentése: vidám, nyugodt. A név leg-
ismertebb viselője Serena Williams 
amerikai teniszező, aki 2002 óta több 
alkalommal is vezette a világranglistát 
(eddig összesen 319 héten keresztül). 
Huszonhárom alkalommal nyert egyé-
ni Grand Slamet és tizenhatszor páros-
ban. Egyike azon kevés teniszezőnek, 
akinek karrierje során sikerült egy 
naptári évben diadalmaskodni mind a 
négy nagy tornán (Ausztrál Open, Ro-
land Garros, Wimbledon, US Open).

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kiváló formában van fizikailag, illetve 
szellemileg egyaránt. Most bátran koc-
káztathat, mert az uralkodó bolygója 
minden tevékenységét támogatja!

A mai napon több kihívással talál-
ja szembe magát. Ezekkel csak úgy tud 
megbirkózni, ha beveti a szakmai tapasz-
talatait, és a megérzéseire hallgat.

Túlságosan sok munkát vállalt, ennek 
következtében fáradtnak érzi magát. Ké-
szítsen ütemtervet, és csakis a határidős 
munkálatokra koncentráljon!

Bonyolult helyzetbe kerül, nehezen talál-
ja a kiutat. A helyes döntésekhez szüksé-
ge lesz némi időre. Nem árt, ha kikéri a 
környezete véleményét is.

Szinte mindenhez ingerülten viszonyul. 
Amennyiben nem képes önfegyelmet 
gyakorolni, kénytelen lesz egyedül meg-
birkózni az Önre váró munkákkal.

Ezúttal számos tehertől is megszabadul, 
így kissé fellélegezhet. Vonja le az elmúlt 
időszak tanulságait, csak ezután vágjon 
bele újabb kihívásokba!

Csakis akkor kezdjen új vállalkozásba, 
ha az előzőket véglegesen lezárta! Ossza 
be okosan az idejét, ez alkalommal nem 
számíthat külső segítségre!

A munkahelyi körülmények ezúttal azt 
diktálják, hogy spontán döntéseket hoz-
zon. Őrizze meg a magabiztosságát, és 
támaszkodjon az intuíciójára!

Néhány váratlan esemény miatt vakvá-
gányra kerülnek a folyamatban lévő te-
endői. Vonuljon a háttérbe, és lehetőleg 
kerülje a felesleges szócsatákat!

Remek érzékkel képes kezelni a megle-
petésszerű szituációkat, és remek meg-
oldásokat talál a komplex kérdésekre. 
Maradjon továbbra is céltudatos!

Figyeljen oda a részletekre, mert bennük 
rejlik a sikeres megoldás kulcsa. Karri-
erje magasra ívelhet, ha a magánéleti 
problémáit a háttérbe szorítja.

Úgy érzi, változtatnia kell a módszerein, 
a bevált megoldások nem hoznak ered-
ményt. Szedje össze a bátorságát, és le-
gyen nyitott az újdonságokra!

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.

ELSŐ ALKALOM  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
17° / 25°

Kolozsvár
20° / 26°

Marosvásárhely
19° / 26°

Nagyvárad
23° / 28°

Sepsiszentgyörgy
21° / 24°

Szatmárnémeti
21° / 27°

Temesvár
25° / 30°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. szep-
tember 27-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
14/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– A sógorom bajban van, el akarják ven-

ni az orvosi diplomáját.

– Miért?

– Mert rajtakapták, hogy közösül a be-

tegeivel.

– Ez tényleg nagy kár. Ő volt a legjobb... 
(Poén a rejtvényben.)

Bajban van!

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.

SUDOKU

9

3

8

6

3

7

1

9

2

4

3

7

9

5

2

5

1

8

9

4

9

5

2

8

9

6

7

1

6

7

A gyalogosnak már
járási joga sincs?!

A gőzerővel beindított választási kampányban a pártlogóktól 
függetlenül jól bejáratott kórustagokként a különböző korú, 
nemű és nemzetiségű helyhatósági jelöltek teli torokból mind 
ugyanazt zengik: csakis a helyi lakosok érdeke számít. A vá-
lasztópolgárok egy része meg elhiszi, hogy végre ő is számít, a 
főmuftik egyedül az ő érdekeit nézik, az ő kegyeit keresik. Ta-
lán más városokban sincs másképp, de lehet, nem ennyire nyil-
vánvaló a feltörekvők hanyagsága, mint Nagyváradon, annak is 
a legszívében, a már jó pár éve sétálónak kinevezett Főutcán. 
Hajdanában nem csupán a legkülönbözőbb járművek zúg-
tak-búgtak végig mindkét irányba, de ugyanezt tette oda-vissza 
az állomásra tartó villamos is, a járdák melletti fák közt végig-
zörögve. Igaz, kevesebb ember lakta a várost, de akkor komoly 
nagyvárosira hajazott a központi forgalom. Ennek ellenére ez 
volt a hivatalosan elfogadott sétálóhely, a korzó, tehát amikor 
megszületett a motorizált forgalom kivonásának ötlete a két 
lábon járás javára, az immár megnövekedett számú lakosság 
örömmel fogadta. Gyorsan megszoktuk a mellékutcák közleke-
dési rendjét, s még jobban esett az ügyintézések nyűgét enyhítő 
vagy az öncélú, nyugodt korzózás. Egy ideig. Mert eleinte csak a 
motoros mamutot utánzó szemeteskocsik húztak végig délelőt-
tönként a Főutcán, aztán egyre több lett a két láb helyett két ke-
réken sétáló, „természetesen” senkit nem zavarva meg a bicik-
licsengő használatával, ám kerülve az esetleges malőröket. Igaz, 
eleinte fel-feltűnt egy-egy magányos vagy párban járkáló rendőr, 
de amióta korzóközelben se hírük, se hamvuk nincs, elszabadult 
a pokol: állandó jelenség az áruszállítónak legjobb indulattal sem 
nevezhető magánautók fel-alá igyekvése, mert miért kerülnének 
a mellékutcák irányába, ha jelképes légvonalban is elérhetik cél-
jukat?! És a legújabb „csodák”, a száguldó, hangtalan elektromos 
rollerek, melyeket most már szállításra is használnak?! Majdnem 
beleakadtam valami hatalmas kartonlapokkal megrakott és azon 
állva büszkélkedő ifjú rolleristába, aki épp csak azt nem kérdezte 
a járásból kizökkentett gyalogosoktól, láttak-e még ilyen janit éle-
tükben?! De se rendőr, se eltökélt helyhatósági jelölt nem volt 
a prérin, pedig nem ártott volna közölni azokkal, akik talán 
még a gyalogos fogalmát sem ismerik, hogy azért vannak még 
néhányan ilyenek a városban. Zsebükben a járási joggal.
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