
A pergamen az ókor óta az írás rögzítésére használt cserzetlen, illetve szőrte-

lenített állati bőrből készült fehérített és vékonyított, kétoldalas lap. Eredeti-

leg csak a kecske- és juhbőrből előállított anyagokat hívták így, a marha- és 

borjúbőrt a vellum kifejezéssel illették. A hártyaszerű találmány a 4. század 

után a legnépszerűbb írásalapanyaggá vált, kiszorítva az addig alkalmazott 

papiruszt. A nyomtatás fellendülésével, a 16. században a papír került előtér-

be, bár egyes különleges kódexekhez továbbra is pergament használtak. Elne-

vezését az ókori görög város, Pergamon (a mai Törökország területén lévő Ber-

gama) nevéből származik; kutatások szerint itt készítettek először pergament 

az i. e 2. században. Manapság már csupán könyvkötéshez, festéshez, lám-

paernyők készítéséhez és dobok bevonásához használják, valamint bizonyos 

egyetemeken (például Notre-Dame) még mindig ez a diploma anyaga. Sokszor 

a pergamenpapírt (pauszpapír) tévesen a pergamennel azonosítják, azonban 

ez egy kénsavval kezelt nyers papírfajta, amelyet víz- és zsírálló tulajdonsá-

gai miatt főleg zsíros vagy nedves élelmiszerek csomagolására használnak.

KALENDÁRIUM

A pergamen eredete

Február 15., hétfő
Az évből 46 nap telt el, hátravan 
még 319.

Névnapok: Georgina, Kolos
Egyéb névnapok: Alfréd, Fausz-
tina, Gina, György, Györgyi, Györk, 
Jordán, Kolozs, Szigfrid, Zsorzsett

Katolikus naptár: Szent Georgina, 
Györgyi, Kolos
Református naptár: Kolos
Unitárius naptár: Zoltán
Evangélikus naptár: Georgina, 
Gina, Kolos
Zsidó naptár: Ádár hónap 3. napja

A Georgina a görög származá-
sú Georgiosz (magyarul György) 
férfi név latin nőnemű alakjának 
továbbképzése, jelentése: földmű-
ves, gazdálkodó. Ezt a nevet viseli 
egy kanadai kisváros, valamint egy 
ausztrál folyó is. Önállósult alakvál-
tozatai: Gina, Györgyike, Györgyi, 
Zsorzsett.
A Kolos régi magyar férfi név, amely 
a német gyökerű Klaus magyar for-
mája, ez pedig a Nikolaus (magya-
rul Miklós) név rövidülése. Rokon 
nevek: Kolozs, Klaudiusz, Klaudió. 
Kolozsvár helynév első eleme szin-
tén ebből származik.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Összpontosítson a feledésbe merült fel-

adatokra, ugyanis most lehetősége lesz 

ezeket könnyen véglegesíteni! Használja 

ki az előnyős körülményeket!

Segítség nélkül ma nehezen fog megol-

dásokat találni a tennivalóira. Járjon nyi-

tott szemmel, és hasznosítsa a környeze-

tében élőktől kapott tanácsokat!

Olyan lehetőségek sodródnak Ön elé, 

amelyek nagyban megkönnyítik a mun-

káját. Éljen velük, viszont mindig szá-

moljon a következményekkel is!

Mérlegelje a helyzetét, és értékelje át a 

folyamatban lévő tevékenységeit! Csele-

kedjék racionálisan, a döntéseit mindig 

biztos érvekre alapozza!

Ezúttal kénytelen lesz kompromisszumo-

kat kötni, mert úgy tűnik, bizonyos prob-

lémákon nem tud változtatni! Próbáljon 

a háttérből tevékenykedni!

A mai napon ne számítson támogatásra, 

ezért törekedjék a függetlenségre, intéz-

ze egyedül ügyeit. Főkent a határidős te-

endőket részesítse előnyben!

Fontos megbeszélés előtt áll, ezért ala-

posan gondolja át a mondanivalóját, ér-

veljen egyértelműen, illetve támassza alá 

tényekkel az elképzeléseit!

Vakmerő lépéseket tesz, ami negatív kö-

vetkezményeket eredményez a hivatásá-

ban és magánéletében egyaránt. Ha te-

heti, kerülje a társaságot!

Kerülje el a konfliktusos helyzeteket, csu-

pán így lesz képes koncentrálni a felvál-

lalt teendőkre! A magánéletében ma 

nem várt fordulatokra készülhet.

Pozitív hozzáállásának köszönhetően 

segítőtársakat talál a munkálataihoz. Le-

gyen mindenkivel együttműködő, azon-

ban ne hagyja, hogy kihasználják!

Érdekes kihívásoknak kell megfelel-

nie. Legyen rugalmas, ne hátráljon meg, 

hogyha olyan feladattal bízzák meg, 

amellyel még eddig nem találkozott!

Kissé szétszórtan viselkedik, indulatait 

pedig a kollégáin akarja levezetni. Keres-

sen olyan elfoglaltságokat, amivel visz-

szanyerheti az önbizalmát!

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.

SÁRGA PÁLYA  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–6° / –4°

Kolozsvár
–5° / –1°

Marosvásárhely
–5° / 0°

Nagyvárad
–3° / 1°

Sepsiszentgyörgy
–6° / –3°

Szatmárnémeti
–5° / 1°

Temesvár
–5° / 3°

Szolgáltatás2021. február 15.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. február 
28-áig 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:

Kovács feldúltan érkezik haza.

– Ma aztán jól odacsaptam a főnököm 

asztalára!

– Na végre! – csillan fel a Kovácsné 

szeme.

– És mit szólt hozzá?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Feldúltan

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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Kényszerű
garasoskodásomról

Hiába mondogatom magamról, hogy nem verem fogamhoz a ga-
rast, hétköznapi pénzhasználati „kalandjaim” mindig megcáfol-
nak. Létezik ugyanis egy olyan általános hazai szokás, amiről vá-
rom és lesem, hátha egyszer csak leszoknak, minden alkalommal 
kiderül, még mindig túl naiv vagyok ehhez az „agyonkomplikált” 
élethez. Pedig egyszerű volna leszokni, de akiket illet, azok ma-
kacsul ragaszkodnak a talán már őseiktől örökölt szokásukhoz. 
S hogy mit takar ez a sejtelmes körmönfontság?! Csupán annyit, 
hogy valami régi beidegződés miatt undorodnak a aprópénztől: 
egy-egy nagyobb címletű bankó láttán, durván ráförmednek a 
vevőre, hogy nincs-e aprója? Én már jó ideje nem ĳ edek meg a 
hangvételüktől, sőt szintén nem halkan visszakérdezek, hogy 
nekik miért nincs?! Nem örülnek a feleselésnek, de mivel látják, 
egykönnyen nem adom meg magam, legföljebb lezárják a pur-
parlét azzal, hogy ha senki nem ad nekik aprót, honnan is vol-
na?! Én se folytatom, de gondolatban mindig fejet hajtok az előtt 
a fi atal testvérpár előtt, akik az egyik mediterrán szigeten tett 
utazásunk során, a reggeli nyitás után kevéssel betértünk ven-
ni ezt-azt, addig el sem indították a pénztárgépet, amíg be nem 
tették a kassza fi ókjába a bankból frissen hozott közepes nagy-
ságú zacskónyi aprópénzt. És szintén ilyen tisztelet illeti az ottani 
buszsofőröket, akik a menetjegy vásárlásakor, ha véletlenül az 
utasnak nincs 1 euró tíz cent aprója a jegyre, akkor akár egy szá-
zasból is szó nélkül leszámolják a visszajáró 98 euró 90 centet. 
És az, hogy a felkerekítést ajánlják?! Ha a vevő ajánlaná, akkor is 
porig alázva éreznék magukat. Na de nálunk?! Épp ellenkezőleg: 
mintha óriási sértés volna egy-egy számla kifi zetésekor, ha az 
ember pontosan annyit ad, mint amennyi a papíron szerepel. Ha 
éppen gyűlt valamennyi apró, akkor nem ritkán, megleckéztetés 
végett, elősorakoztatom a sok aprót. Egyenesen undorodva nézik 
a pénzt, engem pedig olyan megvetéssel, amin jót szórakozom. 
A legutóbbi számlafi zetésnél nem volt apróm, de a 81,30 lejes 
számlához nem is kért, hanem csak rápillantott és már mondta 
is, hogy 82-t tart vissza a százasból. Csak annyit jegyeztem meg, 
lehetne 81, de rögtön rávágta, majd 70 banival kevesebb lesz 
a következő számla, mire én: lehetne 30 banival több is. Vá-
laszra nem méltatott, csak lesajnáló képet vágott. Pedig a ga-
rasoskodást épp az ilyen felkerekítések kényszerítik ki belőlem.
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