
A faparketta alternatívája, a (szalagparkettáként is ismert) laminált padlót 
1977-ben hozta létre a svéd Perstorp cég. A körülbelül 80–90 százalékban faőr-
leményt tartalmazó terméket Pergo márkanév alatt kezdték forgalmazni. Kez-
detben csak a skandináv országokban vált népszerűvé, az 1980-as évek köze-
pére viszont már Európa-szerte, a 90-es évek elején pedig az Amerikai Egyesült 
Államokban is ismert volt. Sokáig ezen padlófajtát a hagyományos parkettá-
hoz hasonlóan fektették a padlóra ragasztós módszerekkel. 1996-ban a svéd 
Välinge, valamint egy évvel később a belga Unilin padlógyártó kereskedelem-
be hozta a ragasztás nélküli, egymásba csúsztatható laminált padlóburkolóit. 
Az innovációs termék szabadalmi elsődlegessége miatt a két vállalat ezután 
sok éven keresztül tartó jogi konfliktusba került. Manapság ez a termékfajta 
az egyik legnépszerűbb és legelérhetőbb áron forgalmazott padlóburkolat, 
amelyet a világon számos országban gyártanak különböző fautánzatú min-
tázatban, valamint különféle kopásálló minőségben. Az igényesebb pad-
lógyártók termékei többek között antimikrobiális gyantát is tartalmaznak.

KALENDÁRIUM

A laminált padló története

Április 27., kedd
Az évből 117 nap telt el, hátravan 
még 248.

Névnapok: Mariann, Zita
Egyéb névnapok: Anasztáz, Arisz -
tid, Gyöngyi, Marianna, Péter, Petú-
nia, Tas, Zoárd

Katolikus naptár: Szent Marianna, 
Szent Zita, Szent Anasztáz
Református naptár: Zita
Unitárius naptár: Gyöngyi, Zita
Evangélikus naptár: Mariann, Zita
Zsidó naptár: Ijjár hónap 
15. napja

A Mariann női név a latin Marian-
nából származik; egyes feltevések 
szerint a Mária és Anna nevek ösz-
szeolvadásából született. Krencsey 
Marianne (1931–2016) magyar szí-
nésznő az 1950-es és 1960-as évek 
fi lmjeinek egyik leggyakoribb fősze-
replője volt, legemlékezetesebb ala-
kítását a Liliomfi ban nyújtotta.
A Zita női név a latin eredetű Feli ci-
tas becézett alakformájából jött lét-
re, jelentése: boldogság, szerencse. 
Perczel Zita (1918–1996) népszerű 
magyar színésznő volt, aki a színházi 
szerepei mellett fi lmszerepeiben is át-
ütő sikereket ért el.

Vastag Csaba
A Fonogram-díjas énekes Budapesten 
született 1982. február 11-én Vastag 
Sándor vegyész és Szemán Már-
ta tanítónő fi aként. Veszp-
rémben nőtt fel, és már 
gyermekként versmondó 
versenyeket nyert kisebb 
beszédhibája (hadará-
sa) ellenére is. Tizenegy 
évesen akrobatikus rock 
and rollt táncolt, majd 
rock zenekarok énekese 
lett. Hét évig volt a Veszp-
rémi Petőfi  Színház tagja, 
ahová táncosként került be. 
Számos európai országban meg-
fordult különböző turnék alkalmá-
val. 2000-ben érettségizett, később a 
veszprémi Pannon Egyetemen szerzett diplomát. 
Közel két évig volt tagja a RapSzínHáz társulatának, amellyel 2006-ban bemutatták 
a Rap City című drogprevenciós darabot. Országosan a Popdaráló és X-Faktor című 
műsorok révén vált ismertté, utóbbinak a győztese lett 2010-ben; ugyanezen évben 
kiadta Az első X című koncertalbumát, amely platinalemezzé vált. 2011-ben megje-
lent A második X című stúdióalbuma. Egy évvel később testvérével, Vastag Tamással 

(aki szintén énekes, és hasonlóan az X-Faktor egyik 
versenyzője volt) kiadta az Őrizd az álmod című 
dalt, amelyet Fonogram-díjjal jutalmaztak. Szintén 
2012-ben sikeres koncertturnét szervezett Gyere ve-
lem! címmel. 2013-ban piacra került a Conecto című 
nagylemeze, amit újabb két országos turné követett. 
Negyedik szólóalbumát (Optimum) 2016-ban adta 
ki. Kétszer (2012, 2013) nyerte el az év énekesének 
járó Fonogram-különdíjat. Emellett több televíziós 
műsorban, illetve musicalben szerepelt.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Mielőtt fontos döntéseket hozna, mérje 
fel az esetleges következményeket! Csak-
is a saját dolgaira figyeljen, és mindig tá-
maszkodjék a tapasztalataira!

Szerencsés napnak néz elébe, kedvező 
fordulatot vesznek az események. Ne si-
esse el a dolgokat, inkább várja ki türe-
lemmel a kedvező alkalmakat!

Lendületesen áll neki a munkájának, és 
szinte minden körülmény adott a siker 
felé. Csakis Önön múlik, miként használ-
ja ki az adódó lehetőségeket.

Most képes tisztán felvázolni a céljait. Ha 
gondosan kidolgozza a lépései, nem ér-
hetik Önt kellemetlen meglepetések vagy 
váratlan fejlemények.

Rendkívül zaklatott, emiatt képtelen ha-
tékonyan végezni a feladatait. Csak ru-
tinteendőket tervezzen be, a hosszú távú 
terveket halassza el máskorra!

Szakítson némi időt arra, hogy átgondol-
ja az Ön körül zajló fejleményeket! Emel-
lett vizsgálja át mindazt, ami az elkövet-
kezendő napokban vár Önre!

Magánéletében komoly változások kö-
vetkeznek be, amit egyelőre nehezen tud 
kezelni. Őrizze meg a higgadtságát, csak 
rutinmunkákkal foglalkozzék!

Számos feladat várja ma Önt. Készítsen 
ütemtervet, és még akkor is tartsa magát 
a célkitűzéseihez, ha zavaró tényezők 
próbálják eltéríteni az útjáról!

Munkahelyén alapos odafigyelésre lesz 
szüksége. A mai nap folyamán egy ré-
gebbről húzódó kérdést is megoldhat, ha 
rájön, mi kerülte el a figyelmét.

Lendületesen áll neki a munkájának, és 
szinte minden körülmény adott a siker 
felé. Csakis Önön múlik, miként használ-
ja ki az adódó lehetőségeket.

Uralkodó bolygójától ma elegendő ener-
giát kap ahhoz, hogy a saját javára for-
dítsa az életét befolyásoló eseményeket. 
Kezelje higgadtan a dolgokat!

Az elmúlt időszak történései bizonytalan-
ná tették Önt, így most nem képes min-
denre maximálisan koncentrálni. Csupán 
rutinteendőkkel foglalkozzék!

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.

BŐVÜLŐ ESZKÖZTÁR  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
4° / 9°

Kolozsvár
7° / 12°

Marosvásárhely
8° / 1 1°

Nagyvárad
9° / 13°

Sepsiszentgyörgy
7° / 9°

Szatmárnémeti
10° / 12°

Temesvár
12° / 14°

 » Az Őrizd az ál-
mod című dalát Fo-
nogram-díjjal jutal-
maztak, 2012-ben 
és 2013-ban pedig 
Fonogram-különdí-
jat nyert.
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Az április 12–15. közt megjelent keresztrejtvények megfejtései: ápr. 12., hétfő: 
…maradok és nézem a tévét; ápr. 13., kedd: Van Önök között pilóta?; ápr. 14., szer-
da: …pecabottal a hattyúk tavára; ápr. 15., csütörtök: Történt valami baj, hatoska?

MEGFEJTÉSEK

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

április
27/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A bolond kötelet húz maga után. Oda-
megy a rendőrhöz, és megkérdi tőle:
– Mondja, nem látta a láthatatlan em-
bert?
– Nem.
– Na ha látja, szóljon neki, hogy ... (Poén 
a rejtvényben.)

Nem látta?

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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