
A márványbányászat több ezer éves múlttal rendelkezik, a legrégebbi leletek 
az új kőkorszakból (neolitikum) származnak. A kalcitból és/vagy dolomitból 
álló metamorf kőzet igen sokféle (fehér, szürke, sárga, vörös, kék és fekete) 
színben fordul elő világszerte. Kivételes színárnyalatuk, valamint a különösen 
egyenletesen sűrű, szemcsés szerkezetük miatt a márványt már az ókori idők 
óta művészeti célokra is alkalmazták, így az idők folyamán számos híres szo-
bor és dekoratív elem készült ebből. A legrégebbi márványlelőhelyek Olaszor-
szágban (Pisa és Genova környékén), Görögországban (Athéntől északra) és 
az Alpokban (St. Moritz vidékén) találhatók. Szintén jelentős kitermelőpont-
nak számít a Toszkána környéki vagy a Felső-Egyiptomban lévő, vörös márvá-
nyáról nevezetes bányavidék. A római úthálózat kiépüléséig a kibányászott 
tömböket főleg vízi úton szállították, ezért főként a tengerhez közeli lelőhelye-
ket igyekeztek kihasználni. Jelenleg a márványkitermelés többnyire négy or-
szágban zajlik. A globális márványbányászat 30 százalékát Törökország ural-
ja, őt követi Olaszország (18%), Görögország (10%) és Spanyolország (8%).

KALENDÁRIUM

A márvány eredete

Január 28., csütörtök
Az évből 28 nap telt el, hátravan 
még 337.

Névnapok: Károly, Karola
Egyéb névnapok: Ágnes, Amália, 
Apollónia, Gréta, Gyula, Inez, Mar-
git, Manfréd, Péter, Tamás

Katolikus naptár: Aquinói Szent 
Tamás, Szent Károly, Karola
Református naptár: Károly
Unitárius naptár: Károly
Evangélikus naptár: Károly, 
Karola
Zsidó naptár: Svát hónap 15. napja

A Károly régi magyar férfi név, mely 
a török eredetű karul madárnévből 
jött létre. Gyakran a germán Karl 
névvel is azonosítják. Női párja: Ka-
rola. Karl May (1842–1912) minden 
idők legtöbb könyvet eladó német 
írója volt, aki főleg a vadnyugati és 
kalandregényei (pl. Winnetou-triló-
gia) által vált népszerűvé. Számos 
könyvében egyes szám, első sze-
mélyben írt a főszereplőről, olykor 
tapasztalataira alapozva. Életpályá-
ja alatt több mint 15 írói álnevet 
használt. Műveit közel 30 nyelvre 
lefordították, több alkotását pedig 
megfi lmesítették.

Kállay-Saunders András
A közismert amerikai–magyar éne-
kes, előadó, producer, zeneszer-
ző New Yorkban jött világra 
1985. január 28-án Kállay 
Katalin modell és Fer-
nando Saunders ame-
rikai producer-énekes 
fi aként. Anyai ágról 
a történelmi Kállay 
család leszármazott-
ja. 2010-ben Magyar-
országra utazott meg-
látogatni a nagyanyját 
és részt venni a Mega-
sztár nevű tehetségkuta-
tón. A versenyen a negyedik 
helyen végzett, illetve itt ismer-
kedett meg akkori barátnőjével, a 
verseny győztesével, a nagyváradi Tolvai 
Renátával. Ezután Budapesten telepedett le, 2011 nyarán pedig kiadta legelső, Csak 
veled című kislemezét. Egy évvel később az I Love You dalával részt vett az Eurovíziós 
Dalfesztivál magyarországi előválogatójában, de nem sikerült bejutnia a döntőbe. 

Ugyanezen esztendőben megjelent Tonight című, 
harmadik kislemezét. A következő két évben ismét 
benevezett az Eurovízió előválogatójába (A Dal) 
a My Baby (2013), illetve Running (2014) szerzemé-
nyeivel, utóbbival megnyerte a versenyt, így ő kép-
viselte Magyarországot Koppenhágában a fesztivá-
lon, ahol ötödik lett. Eddig három albumot adott 
ki: Delivery Boy (2015), #Grind (2017), January 5th 
5:50 Am (2019), valamint 11 kislemezt. Teljesít-
ményéért öt alkalommal jelölték Fonogram díjra.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Találja meg mindennek a pozitív oldalát, 
ezáltal számos tennivalóját sikerre vihe-
ti. A környezetében élőkkel legyen diplo-
matikus, és kerülje a vitákat!

Ezúttal szinte képtelen összpontosítani, 
ezért ne várjon nagy teljesítményt magá-
tól. Tevékenykedjen inkább a háttérből, 
és ne kezdjen új feladatokba!

Próbálja meg a saját érdekeire helyezni a 
hangsúlyt! Főképpen azokat a megbíza-
tásokat részesítse előnyben, ahol gyors 
eredményekre számíthat!

Munkatársainak ezúttal megmutathatja, 
hogy sokkal többre képes, mint azt gon-
dolnák. A bizonyítási vágy most új tettek-
re sarkallja.

Most elsősorban a hosszú távú célki-
tűzések, illetve a pénzügyi tárgyalások 
kerülnek előtérbe. Rendkívül fontos állo-
más következik a karrierjében.

Túlbecsüli az adottságát, így hajlamos 
fölényesen viselkedni. Változtasson a 
magatartásán, ugyanis a gyors döntésé-
vel többet árthat, mint használhat!

Eredményes napnak néz elébe, minden 
kérdésre talál megoldást. Emellett lehe-
tősége adódik véglegesíteni a befejezet-
len, feledésbe merült teendőit.

Társai sok tanáccsal látják el Önt, ami-
kor zsákutcába torkollik a munkája. 
Csak Önön múlik, hogy meghallgatja, va-
lamint megfogadja a javaslatokat.

A mai napon meghozott döntései komoly 
horderejűek lehetnek a jövőjére nézve. 
Ezért alaposan gondolja át a lépéseit, 
mielőtt kimondja a végszót!

Remekül haladnak a dolgai, minden te-
rületen megtalálja a számításait. De mi-
előtt új projektbe kezd, mérlegelje a lehe-
tőségeit, és ne kockáztasson!

Vegye kézbe az irányítást, és próbálja se-
gítség nélkül végezni a munkáját! Most 
elegendő energiával rendelkezik, hogy a 
végére járjon a teendőinek.

Ma váratlan szituációk várnak Önre, az 
sem kizárt, hogy kénytelen lesz a terveit 
menet közben átalakítani. Érvényesítse 
az innovatív képességeit!

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.

IDŐTLEN AKTUALITÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–5° / –2°

Kolozsvár
–1° / 0°

Marosvásárhely
–2° / –1°

Nagyvárad
1° / 3°

Sepsiszentgyörgy
–4° / –1°

Szatmárnémeti
0° / 1°

Temesvár
1° / 4°

 » Eddigi karrierje 
során három albu-
mot adott ki, illetve 
tizenegy kislemezt. 
Teljesítményéért öt 
alkalommal jelölték 
Fonogram díjra.

Szolgáltatás2021. január 28.
csütörtök10

Két szőke nő beszélget:
– Képzeld, egy BMW elütött egy űrhajóst!
– Tényleg? De az hogy történhetett?
– Fogalmam sincs. Azt sem értem, ho-
gyan jutott az űrbe az a BMW.

Cserbenhagyásos gázolás után az áldo-
zat mondja a rendőröknek.
– Az anyósom volt az elkövető!
– Tényleg? És ezt miből gondolja?
– Felismertem a kacagását!

VICC

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

február
28/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az egér és az elefánt leugranak a tömbház 
tetejéről, és megegyeznek, minden eme-
letnél köszönnek. Elsőnek ugrik az egér:
– Szervusz 3. emelet.
– Szervusz 2. emelet.
– Szervusz 1 emelet.
Placcs, leesik. Ugrik az elefánt:
– Szervusz 3. emelet.
– Szervusz 2. emelet.
– Szervusz 1 emelet.
– ... (Poén a rejtvényben.)

Ugráson

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
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