
Caj Lun kínai császári hivatalnok 105-ben vízzel oldott rostpépből előállította a 
papír alapanyagát. Hamarosan ezt az újnak számító anyagot különböző színes 
mintákkal festve falra feszítették; ezeket a darabokat tartják a tapéta elődjének. 
Az effajta falborítás több évszázadon keresztül feledésbe merült, a középkor-
ban a falakat, mennyezeteket főleg nagyméretű szőnyegekkel, gyékénnyel és 
állati bőrökkel fedték be, később domború, festett bőrtapéták, vagy selyem-
ből, brokátból, bársonyból készült tapéták takarták az otthonok belsejét. A kö-
zépkori rómaiak a szőtt vagy hurkolt anyagú mennyezeteket tapetumnak ne-
vezték; ebből származik a tapéta neve. A mai formájában használatos papír- 
vagy vászonalapú tapéta Franciaországban jelent meg először a 16. század 
végén, de csupán a 17. században vált divatossá. Fénykora a 18. századra te-
hető, amikor már Európa-szerte ismeretes volt. Ekkor főleg a díszítés volt az el-
sődleges cél. Mintázata és színe az adott kor stílusának megfelelően az akkori 
időszak előkelő divatát tükrözte. Ma már a tapéta anyagok sora rendkívül szé-
les körű: a selyemtől, vászontól, a növényi alapanyagtól egészen a PVC-ig terjed.

KALENDÁRIUM

A tapéta története

Május 17., hétfő
Az évből 137 nap telt el, hátravan 
még 228.

Névnap: Paszkál
Egyéb névnapok: Andor, Brúnó, 
Ditmár, Ede, Fábió, Fábiusz, Pasz-
kália, Pasztorella, Rezeda

Katolikus naptár: Szent Paszkál, 
Ditmár, Rezeda
Református naptár: Paszkál
Unitárius naptár: Ede, Andor
Evangélikus naptár: Paszkál
Zsidó naptár: Sziván hónap 
6. napja

A Paszkál héber származású férfi -
név, jelentése: húsvéti. A személy-
név arra utal, hogy régen a húsvét-
kor született gyermekek kapták ezt 
a nevet. Női alakformája: Paszkália. 
I. Szent Paszkál a keresztény egy-
háztörténet 99. pápája volt, aki 
817. január 25., illetve 824. február 
11. (halála napja) között uralko-
dott, amely időszak alatt igyeke-
zett elődei politikáját követni, és 
megpróbálta fenntartani a pápai 
állam, valamint az egyház szuvere-
nitását, mégis pontifi kátusát a Ró-
ma és a Frank Birodalom viszálya 
jellemezte.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

A mai napon képes ösztönös tisztánlá-
tással meghozni a fontos döntéseit. Foly-
tassa, amihez nekikezdett, és töreked-
jék még magasabb szintre jutni!

Szerencsés napnak néz elébe még ak-
kor is, ha kockázatos lépéseket tesz. Me-
részsége munkakedvvel párosul, így biz-
tos eredményekre számíthat.

Rengeteg a teendője, így több irány-
ba kell koncentrálnia. Legyen türelmes, 
mert hamarosan rendeződnek a dolgai, 
ezután pedig nyugodtan lazíthat!

Kezelje észszerűen a dolgokat! Helyezze 
háttérbe a saját érdekeit, ugyanis hosz-
szú távon sokat veszíthet, hogyha sza-
bad utat enged a feszültségnek.

Rendszerezze a feladatait, és vegye figye-
lembe a határidőket! Állítson fel fontos-
sági sorrendet, így szinte minden kötele-
zettségének eleget tehet!

Új ötletei vannak, amelyek meghozzák 
a kívánt eredményt. Lépésenként köze-
ledjen a célokhoz, és folytasson szakmai 
tárgyalásokat a társaival!

Kerülje a rizikóval járó pénzügyi manőve-
reket! Szakmai téren ne hozzon hirtelen 
döntéseket, csak olyan feladatokat vál-
laljon, amiket el tud végezni!

Hiába tervezi meg tüzetesen a tennivaló-
it, az irányítás ma kicsúszik a kezei kö-
zül. Tegye félre a büszkeségét, és csupán 
a háttérből tevékenykedjen!

Korlátlan energiaforrások dolgoznak Ön-
ben, így nem ismer lehetetlent. A maga-
biztosságával és megnyerő stílusával 
szép eredményekre számíthat!

Számos lehetősége nyílik arra, hogy 
megvalósítsa a terveit. Már csak élnie 
kell a kínálkozó alkalmakkal, illetve ka-
matoztatnia a tudását, tapasztalatait.

Ne vállaljon új tennivalókat, csak a folya-
matban lévő ügyeivel foglalkozzon! Most 
bátran kézbe veheti azokat is, amelyek-
kel eddig nehezen boldogult!

Ha erőszakosan törekszik rivaldafény-
ben maradni, veszélybe sodorhatja az 
elért eredményeit. Vonuljon vissza, és fi-
gyelje a háttérből az eseményeket!

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.

SZÖVEG NÉLKÜL  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
12° / 20°

Kolozsvár
14° / 18°

Marosvásárhely
13° / 17°

Nagyvárad
14° / 16°

Sepsiszentgyörgy
12° / 19°

Szatmárnémeti
15° / 18°

Temesvár
15° / 19°

Szolgáltatás2021. május 17.
hétfő8

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

május
17/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Elmeorvosok beszélgetnek:
– Van egy nagyon súlyos szkizofrén 
betegem – mondja az egyik.
– És meg tudod gyúgyítani?
– Bolond lennék meggyógyítani, ...
(Poén a rejtvényben.)

Orvosok

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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Melléfogásokkal
teli találatok

Talán szójátékként hangzik a cím, pedig játékról szó sincs, hi-
szen egy közel kilencszázharminc éves várossal sok minden tör-
ténhet, de hogy játék volna, az semmiképpen sem. És mégis:a 
város élén három mandátumon keresztül mesterkedő polgár, aki 
ma már a megye élén büszkélkedik, sokszor úgy kezelte a kezé-
ben lévő jelképes városkormányt, mint egy elkényeztetett, de 
szerfölött ügyetlen gyerkőc a játékszerét. Nagyon sok szó elhang-
zott már a logikátlan fairtásokról, vagyis a kegyetlenül beáldozott 
gyönyörű, délceg fákról, holott a „kenyerük javát rég elfogyasz-
tott”, magyarán elszáradt csupasz gallyas törzseket meghagyták 
eredeti helyükön. Csak úgy, merő emberi „együttérzésből”. A 
Bémer téri tiszafákat is egy-kettőre átvitték a nem túl messze eső 
parkba, mondván, ott több helyük lesz, de mivel nem a növényi 
bioritmusnak megfelelő időben történt a helycsere, hamar ki is 
száradtak. Nem úgy történt az ugyanoda költöztetett Gojdu-szo-
borral, amit már évtizedek óta megszoktunk a Szent László téren, 
de érdekes módon már a költöztetés utáni napon egyáltalán nem 
hiányzott onnan. Az új helyén, a fák között szinte érezhetően, 
de persze jelképesen kivirult a szobor, hisz gyakorlatilag haza-
érkezett: épp szembe azzal a kis utcával, amelyet a róla elneve-
zett, nagyhírű főgimnázium ural. A városközpont két ikerterén is 
lecserélték a fákat: kis, vézna csemetékkel a hatalmas, szemet 
gyönyörködtető példányokat. De nem szeretném, ha kortársaim-
mal együtt önző, irigy népségnek könyvelne el bárki is, hisz mi 
élünk, amíg élünk, de mire a ma születettek elérik a mi mostani 
korunkat, a facsemetékből is lehetnek óriások. Ha hagyják majd 
fejlődni őket, és nem jön egy újabb fanyüvő. Aki a városatyaság-
ból szintet lépett megyei főmuftivá, és már nem a fák, hanem a 
kulturális intézmények letéteményesei, a művészek sorsa iránt 
érdeklődik. Igaz negatív értelemben, de az érdeklődése vitatha-
tatlan. A fák esetében nem magyarázkodott, csináltatta maka-
csul, amit a fejébe vett, most viszont a pénz a fő téma. Mármint 
a pénz, ami van, holott szerinte nem kellene lennie. Vagy fordít-
va?! Ez egyelőre még nem derült ki. Csak az ádáz tenni akarás 
érezhető, a múltra emlékeztető kulturális hagyományok hamari 
lecserélése az általa korszerűnek, menőnek tartott bunkóságra. 
Minek a sok kultúra, ha megy nélküle is – gondolja a kívülálló, 
hisz az intézményekbe eddig még nem akarózott bemennie.
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