
Az olajfestéket legelőször a velencei festők alkalmazták a 16. század során, 
mert az ottani párás légkör elég gyakran tönkretette hagyományos freskó-
kat. Így elkezdtek olajat használni, ugyanis ezen anyag rendkívül időtálló, 
illetve sokkal erőteljesebbek a színei. Mindemellett ez a fajta technika le-
hetőséget nyújt a többi módszerrel készült festői alkotások leutánozására 
is. A festészet története a 15. század első felétől a 19. század végéig, sőt a 
századforduló idején nagyrészt az olajfestés történetéhez kötődik, de má-
ig használatban van sok más divatba jött anyag mellett. Magyar nyelvterü-
leten például az 1890-es évek végén létrejött nagybányai művésztelep alko-
tói ugyanúgy az olajfestéket részesítették előnyben. Az olajfesték rendsze-
rint méhviaszból (paraffin), lenolajból, gyantából és porfestékből áll; ezeket 
összekeverve tubusokban forgalmazzák. A festék nem vízbázisú, azaz nem 
oldódik vízben, csupán lenolajjal, gyantával vagy terpentinnel hígítható. Az 
olajjal festők híres képviselői közé sorolható: a Van Eyck testvérek, a Bellini 
fivérek, Tiziano, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh és Munkácsy Mihály.

KALENDÁRIUM

Az olajfestmények története

Október 7., csütörtök
Az évből 280 nap telt el, hátravan 
még 85.

Névnap: Amália
Egyéb névnapok: Amál, Bakács, 
Bekény, Bekes, Engelbert, Gerold, 
Mária, Márk, Vendelina, Zserald

Katolikus naptár: Rózsafüzér 
Királynője, Amália
Református naptár: Amália
Unitárius naptár: Amália
Evangélikus naptár: Amália
Zsidó naptár: Hesván hónap első 
napja

Az Amália germán gyökerű női név, 
elemeinek jelentése: Amál gót királyi 
családjához tartozó, védelem. Rokon 
neve: Amál. Berde Amál (1886-1976) 
festőművész, illetve néprajzi író volt, 
aki a Kolozs megyei Kackón született. 
Művészeti tanulmányait Nagyenye-
den kezdte, majd Nyugat-Európában 
folytatta, aztán főleg a nagybányai 
művésztelepen működött, ahol Réti 
István és Thorma János voltak a mes-
terei. Torockó, Kalotaszeg és a Szé-
kelyföld népművészetének egyik leg-
nagyobb ismerője volt, mely vidékek 
néprajzát számos kiállításán és előa-
dásaiban megörökítette.

Rachel Griffiths
Az Oscar-díjra jelölt ausztrál színésznő, 
producer és író Melbourne-ben jött 
világra 1968. december 18-án. 
Gold Coastban nevelkedett, itt 
végezte el a tanulmányait is; 
gimnáziumi éveiben balett-
órákra is járt. Az érettsé-
git követően csatlakozott 
egy közösségi színjátszó 
csoporthoz. Az első si-
kerét 1991-ben érte el, a 
melbourne-i fi lmfesztivá-
lon bemutatott Barbie Gets 
Hip című színdarabban. Egy 
évvel később képernyőn is de-
bütált az Előrepörgetés című soro-
zatban, majd állandó szereplője lett a 
Titkok című szériának. A nagy áttörés 1994-
ben következett be számára, amikor a Muriel esküvője 
című vígjátékban megformált szerepéért szakmai elismerésben részesült. 1998-ban 
az egyik főszereplőt formálta meg a Hilary és Jackie című életrajzi drámában, teljesít-
ményéért pedig Oscar-díjra jelölték. 2001-től 2005-ig mellékszereplőt testesített meg 

a Sírhant művek című sorozatban, alakításáért 2002-
ben Aranyglóbusz díjjal jutalmazták. 2006-ban be-
válogatták a Testvérek című drámaszéria főszerepé-
re, amely két Aranyglóbusz és két Emmy-díj jelölést 
hozott neki. A fontosabb fi lmjei közé tartozik még az 
Én meg én és újra én (1999), Annie Mary (2001), A ké-
sőn kezdő (2002), Gyönyörű Kate (2009). 2002 óta 
Andrew Taylor festőművész hitvese, akitől három 
gyermeke (Patrick, Adelaide, Clementine) született. 

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bármilyen tevékenységbe kezd, kezelje 
felelősségteljesen a dolgokat, és figyel-
jen a részletekre! Legyen segítőkész, de 
ne hagyja magát kihasználni!

Ha teljesítményre vágyik, őrizze meg a ha-
tározottságát, és ne becsülje le az adott-
ságait! Hangsúlyozza ki az erényeit, és 
leplezze a gyenge pontjait!

Teendői pozitív irányba haladnak. Ma-
radjon találékony, és aknázza ki a lehe-
tőségeit! Döntéseit mindig az adott kö-
rülmények alapján hozza meg!

Bár alaposan kidolgozottak a lépései, 
néhány váratlan esemény felborítja a na-
pirendjét. Bármilyen helyzet is alakul ki, 
mindig maradjon alkalmazkodó!

Halmozódnak Ön előtt az elvégzendő fel-
adatok, ettől pedig hajlamos lesz kap-
kodni és türelmetlenné válni. Állítsa fon-
tossági sorrendbe a tennivalóit!

Lelkesen áll hozzá minden kihívásnak, 
ezért a rutinfeladatok mellett tűzzön 
napirendre halogatott ügyeket is. Főleg 
anyagi kérdésekkel foglalkozzék!

Fizikailag nincs a csúcsponton, ezért le-
hetőleg kímélje magát, és kerülje a stresz-
szes helyzeteket! Határidős munkáira 
kérjen haladékot a feletteseitől!

Tekintse át, hogy milyen feladatok várnak 
Önre, és készítsen ütemtervet! Szabadul-
jon meg a nagyobb terhektől, újabb mun-
kákat pedig ne vállaljon!

Komoly előnyre tehet szert, ha új megvilá-
gításba helyezi a dolgokat, illetve változ-
tat a módszerein. Magánéletében sors-
döntő pillanatokra számíthat.

Kollégái tanácsainak ezúttal nem sok 
hasznát veszi, ezért ma olyan utakat vá-
lasszon, amelyeken egyedül is képes vé-
gigmenni, de ne kockáztasson!

Számos kreatív ötlettel áll elő, a megvaló-
sításukhoz viszont hiányzik Önből a len-
dület. Keressen szövetségeseket, mert 
csak így kivitelezheti a terveit!

Több megfontoltságra lesz szüksége, 
hogy végrehajtsa a célkitűzéseit. Ne tor-
panjon meg a legelső akadálynál! Hasz-
nálja fel a szakmai kvalitásait!

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.

ŐSZELŐ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
7° / 10°

Kolozsvár
10° / 15°

Marosvásárhely
1 1° / 15°

Nagyvárad
14° / 19°

Sepsiszentgyörgy
8° / 12°

Szatmárnémeti
12° / 18°

Temesvár
13° / 18°

» A Hilary és Ja-
ckie című életrajzi 
drámában nyújtott 
kiváló teljesítmé-
nyéért Oscar- díjra 
jelölték.

Szolgáltatás2021. október 7.
csütörtök10

A szőke nő bemegy a pszichiáterhez, 
majd legalább tízszer elmondja, hogy jó 
napot! Az orvos döbbenten megkérdi:
– Mondja, miért ismételgeti a szavakat?
– Hát a férjem azt mondta, hogy nagyon 
sokat köszönhetek magának.

Két ivócimbora beszélget:
– Képzeld, holnap ünneplem a bádog-
lakodalmamat.
– Micsodát? Ilyet még nem is hallottam!
– Nos, holnap lesz öt éve, hogy egyfoly-
tában konzervet eszem.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. október 
17-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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– Hogyan történt a baleset? – kérdik Ko-

vácsot a baleseti sebészeten.

– Mentem a Trabanttal, és elhajtott mel-

lettem egy Porsche.

– De ez még nem okoz balesetet.

– Igen, de azt hittem, hogy ... (Poén a 
rejtvényben.)

A kórházban

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

8

4

5

1

7

8

7

3

8

9

2

6

1

6

5

8

2

3

8

2

7

4

6

4

5

9

7

3

8

9




