
A gravírozás pontos eredete homályba vész, a legrégebbi formáját egy 
dél-afrikai (víztartó edénynek használt) strucctojáshéjon találták, amely 
becslések szerint 540 ezer évvel ezelőtti) kőkorszakból maradt fenn. A neo-
litikumban a csontokkal és elefántcsontokkal való gravírozás fontos techni-
kának számított; az eljárás különösen népszerű volt a 3. századi Görögor-
szágban, ekkoriból elsősorban életképeket ábrázoló, bronzba vésett jelene-
tek, valamint mitológiai történetekkel díszített edények és urnák maradtak 
az utókorra. Később az ábécé használata színesítette ezt a technikát, ily mó-
don örökítettek meg különleges dátumokat, illetve filozofikus mondásokat. 
A gravírozás a 15. század folyamán érte el a csúcspontját, ekkortájt már pán-
célokat és számos egyéb fémből készült tárgyat is ezzel díszítettek (pl. a paj-
zsokat a családi címer vésésével tették ékessé). A középkor idején a techni-
kát a pecsétgyűrűknél szintén alkalmazták, a mélynyomású gyűrűket pedig 
pecsétként alkalmazták a dokumentumok lezárására. A gravírozási eljárás 
modern változatát (lézergravírozás) a 20. század végén fejlesztették ki.
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A gravírozás története

Január 13., szerda
Az évből 13 nap telt el, hátravan még 
352.

Névnap: Veronika
Egyéb névnapok: Benignusz, Cson-
gor, Gotfrid, Ivett, Judit, Jordán, Jutka, 
Vera, Vidor, Zongor

Katolikus naptár: Szent Veronika, 
Szent Hiláriusz, Csongor
Református naptár: Veronika
Unitárius naptár: Veronika
Evangélikus naptár: Veronika
Zsidó naptár: Tévét hónap 
29. napja

A Veronika női név a görög szárma-
zású Bereniké latin alakformája, je-
lentése: győzelmet hozó. A név ismert 
viselője Ádám Veronika magyar bio-
kémikus, aki elsősorban az idegek 
károsodását tanulmányozta. Nevéhez 
fűződik annak kimutatása is, hogy 
a metabolikus enzimek kóros körül-
mények között olyan származékokat 
állítanak elő, amelyek hozzájárulnak 
a neurodegeneratív betegségek (pl. 
Parkinson-kór), illetve a stroke kiala-
kulásához. Tudományos közleménye-
iből közel kilencven angol nyelven 
jelent meg. Munkásságát 2010-ben 
Széchenyi-díjjal méltatták.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Túl sokat vállal be a mai napra, így nem 
meglepő, ha egy adott ponton már káosz 
uralkodik Ön körül. A fontos döntéseit le-
hetőleg halassza máskorra!

Törekedjék a hatékonyságra, felesleges 
kockázatot azonban ne vállaljon! Úgy 
szervezze a napját, hogy jusson ideje a 
személyes ügyintézéseire is!

Legyen óvatos, mert a hirtelen döntései-
vel veszélybe sodorhatja az eddig felépí-
tett tervét. Fogadja el a tanácsokat, és 
használja fel a tapasztalatait!

A sikerek érdekében legyen mindenki-
vel együttműködő! Teremtsen olyan lég-
kört, amelyben jól érzi magát! Hamaro-
san megtérülnek a befektetései.

Hivatásában mindvégig maradjon követ-
kezetes, illetve kitartó! Ne csak egy adott 
problémára figyeljen, hanem tartsa szem 
előtt a társai érdekeit is!

Nem tudja áthidalni a lehetőségeit az el-
képzeléseivel, így nagyon ingerült. Mi-
előtt bármibe is belekezdene, próbálja 
visszanyerni a lelki egyensúlyát!

Pozitív hozzáállásának köszönhetően jó 
tempóban halad a munkájával. Ne hagy-
ja, hogy a kollégái beleszóljanak a tervei-
be, vagy bármiről lebeszéljék!

Nem nagyon áll a helyzet magaslatán. A 
bizonytalansága miatt sorozatos hibákat 
követhet el, ezért ma lehetőleg csak ru-
tinmunkákkal foglalkozzék!

Sikeres napra számíthat, amennyiben 
kitart az elképzelései mellett. Zárja ki a 
külvilágból érkező negatív hatásokat, és 
fordítson figyelmet a részletekre!

Tele van lelkesedéssel, és úgy érzi, szinte 
minden akadályon könnyen túl tud lépni. 
Most alkalma lesz próbára tenni a szak-
mai tudását, képességeit.

Mérje fel a következményeket, és fontol-
ja meg minden lépését! Kizárólag a saját 
dolgaira összpontosítson, a rutin ezúttal 
átsegítheti Önt a mai napon.

Rengeteg feladat vár ma Önre. Igyekez-
zék csak a munkájára koncentrálni! Fe-
leslegesen ne merüljön vitás ügyekbe, 
mert az csak az energiáját rabolja 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.

fORDULAT  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–3° / –1°

Kolozsvár
–4° / –1°

Marosvásárhely
–3° / 0°

Nagyvárad
–2° / 1°

Sepsiszentgyörgy
–3° / –1°

Szatmárnémeti
–3° / 2°

Temesvár
–1° / 3°

Szolgáltatás2021. január 13.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. január 
24-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A kezdő autóvezető a falu főutcáján a fá-

nak ütközik. Kikászálódik az autóból, és 

látja, hogy egy idős ember szájtátva figyeli. 

Dühösen rámordul az öregre:

– Mit bámészkodik itt, papa?

– Csak azon töröm a fejemet, ... (Poén a 
rejtvényben.)

A faluban

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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A bizonytalanság
biztonsága

Az év végi ünnepek miatt kissé lazábbra engedett közéleti pó-
rázt az első „dolgos” hétköznap felvirradásával azonnal újból jó 
szorosra rántották, és legnagyobb örömünkre ismét feldübörgött 
mindennapi életünk legbiztosabb eleme, a bizonytalanság. Nem 
ártana akár el is indítani a díszromanikum cím elnyerésének fo-
lyamatát, hisz eddigi, sok évtizedes életem során az örökös bi-
zonytalanságnál biztosabb tényező nem hatott életvitelünkre. 
Az egyik fő téma a váratlan gyorsasággal megérkező oltásadag, 
ami megbolygatta a mindent tudni vélők örökösen zümmögő ra-
ját, véleményeik pedig eluralták a közösségi és magánszférájú 
médiafelületek sorát. Teljes gőzzel nyomatják a pró és kontrát, 
de sokszor olyan butaságok is becsúsznak szavaik közé, hogy 
akár abba is bele lehetne betegedni. Virágzik a rémhírterjesztés, 
ömlik az enyhébb és keményebb fenyegetésáradat, de a lényeg, 
hogy semmi sem biztos. Számomra már le is hullt a vírusveszély 
koronája, elegem lett a sok szánni és nevetni való véleményből, 
már csak azt várom, hogy végre ne kelljen az utcán fulladoznom, 
lélegezzem úgy és annyit, ahogy és amennyit még tavaly ilyenkor 
is tettem. A „sarkon túl” ugyanis már leselkedik és vészesen kö-
zeleg az újabb sztárbizonytalansági téma, az energiaárak elsza-
badításának cirkusza. Elkezdtek már erről is beszélni, csak épp 
mondani nem mondtak semmi érdemlegeset. A leghatásosabb 

eszköze ugyanis a bizonytalanság folyamatos fenntartásának a 
tartalmatlan szóözön. Az ember fi gyel, amíg fi gyelni képes, de 
amikor már végképp nem érti, miről is van szó, és kimerülten le-
zárja füleinek az agyhoz vezető ajtaját, akkor mondhatnak már 
bármit, nem ér semmit. Egy ideje rájöttem, hogy ezt a bizonyta-
lanságban tartó guruk is jól tudják, és a mondandójuk vége felé 
dobnak be egy-két olyan információt, amivel ha kezdték volna, 
talán gyorsan kiderül, mi is a teendő. De az érintettek ezt már 
nem érzékelik, ők viszont – ha épp szükségük lesz rá – azzal fog-
nak védekezni, hogy világosan elmondták. Persze, hogyne, vilá-
gosan, mint a vakablak, ahogy régebben mondogattuk. Küldtek 
ugyanis írásban is „értesítést”, de a sokoldalnyi grafi kontól és 
különböző áraktól és ellenáraktól sem lettünk okosabbak. Ab-
ban reménykedünk, hogy talán előbb-utóbb ők is rájönnek, hogy 
ezúttal a bizonytalanság nem az ő segítségükre van, és hátha si-
kerül végre tisztán átlátnunk ezt az egész fránya huncutságot.
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