
A képírásos vagy képírásból kialakult hieroglifikus írás kb. egy időben jelent 
meg Mezopotámiában és Egyiptomban i. e. 3. évezred elején. Az effajta írást 
Egyiptom egész történelme folyamán használták. Mivel rendkívül dekoratív volt, 
ezt olyan helyeken alkalmazták, ahol a külcsín is számított (pl. templomok és 
sírok falain, obeliszkeken és sztéléken), köznapi használatra viszont bonyolult-
sága miatt kevésbé volt alkalmas. A hieroglifákat jobbról balra és balról jobbra 
is írták, valamint olvasták. Az általános olvasási mód szerint a szöveg arról kez-
dődött, amerre a benne szereplő hieroglifák ember- és állatalakjai néztek. Idő-
vel az írástechnika miatt a hieroglifikus írás ékírássá alakult, majd írható jelek-
ké változott (hieratikus írás). Az utolsó egyiptomi hieroglifikus feliratok az 5. 
században készültek, ezután ez az írás feledésbe merült. Nemrég felfedezték, 
hogy Közép-Amerikában a maja írás, illetve annak elődje, az olmék írás is tar-
talmazott hieroglifajeleket. Kelet-Ázsiában egyes helyeken manapság is hasz-
nálnak hieroglifákat, ám ezek a mostani állapotukban nehezen felismerhe-
tők. Az írásmód neve görög szóösszetételből jött létre, jelentése: szent véset.

KALENDÁRIUM

A hieroglifák története

December 30., hétfő
Az évből 364 nap telt el, hátravan 
még 1.

Névnap: Dávid
Egyéb névnapok: Dakó, Dénes, Dó-
zsa, Hunor, Ignác, Libériusz, Lotár, 
Margit, Sebő, Szabin, Zalán, Zoárd

Katolikus naptár: Szent Libériusz, 
Hunor, Dávid
Református naptár: Dávid
Unitárius naptár: Zoárd
Evangélikus naptár: Dávid
Zsidó naptár: Tévét hónap 
2. napja

A Dávid héber eredetű férfi név, je-
lentése: kedvelt, szeretett. Önállósult 
alakformái: Dakó, Dózsa. A név ismert 
viselője David Copperfi eld amerikai 
illuzionista, aki tizenkét évesen már 
az Amerikai Bűvészek Társaságának 
tagja volt. Harmincéves karrierje alatt 
38 alkalommal jelölték Emmy-díjra, 
amelyből huszonegyet elnyert, emel-
lett tizenegy Guinness-rekordot tart, 
illetve csillaga van a hollywoodi hí-
rességek sétányán. Pályafutása során 
több mint negyvenmillió jegyet adott 
el, és összesen több mint hárommil-
liárd dollárt keresett, amivel minden 
idők legsikeresebb egyéni előadója.

Tiger Woods
Minden idők egyik legsikeresebb 
amerikai profi  golfozója a ka-
liforniai Cypressben szüle-
tett 1975. december 30-án. 
A thaiföldi, kínai és hol-
land felmenőkkel ren-
delkező sportoló be-
cenevét (Tiger, azaz 
magyarul Tigris) egy 
vietnámi katonától 
(az apja barátjától)
kapta. Orange Count-
ryban nőtt fel, és 1994-
ben diplomázott a Wes-
tern High Schoolban. Ti-
zenévesen hatszor egymás 
után megnyerte a junior-világ-
bajnokságot, 1994-ben pedig az 
amerikai amatőr bajnokságnak a legfi a-
talabb győztese lett. Húszéves korában ő volt az első golfozó, aki megnyerte három 
egymást követő évben az amerikai amatőr címet és az NCAA egyes golfb ajnoksá-
got. 1996-ban profi  golfozóvá vált, majd 1997. június 15-én világelső lett, mely helyet 
683 héten keresztül birtokolt. Eddigi karrierje során tizenöt profi  fő golfb ajnokságot 

nyert, ezzel ő a második legsikeresebb férfi  golfj áté-
kos a világon. 2003 novemberében eljegyezte Elin 
Nordegren korábbi svéd modellt, akit 2004 októbe-
rében a Karib-szigeti Barbadoson feleségült vett. 
Házasságukból két gyerekük született, 2007-ben 
Sam Alexis, 2009-ben Charlie Axel. A házaspár 
2010 augusztusában elvált. Teljesítményeiért 2019-
ben megkapta az Elnöki Szabadság érdemrendet, 
az USA legmagasabb polgári kitüntetését.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Elérkezett az idő, hogy kicsit rendet te-
remtsen a magánéletében. A múltbeli té-
vedéseket igyekezzék kikerülni, és ne kö-
vesse el ugyanazokat a hibákat!

Nagylelkűen viselkedik, még a saját ér-
dekeit is mellőzi azért, hogy segítsen a 
kollégáin. Ám arra vigyázzon, nehogy 
visszaéljenek a jóhiszeműségével!

Több kötelezettségének kell eleget ten-
nie, így csakis ezekre a kérdésekre össz-
pontosítson! Legyen céltudatos, és ne 
hagyja magát befolyásolni!

Ne ragaszkodjék mindenáron a szoká-
sos módszerekhez! Ha úgy érzi, pár újí-
tással könnyebben el tudná érni a célját, 
akkor legyen kezdeményező!

Kissé letargikus állapotban van, így ne 
várjon nagy teljesítményt magától. Fó-
kuszáljon a rutinmunkákra, mert ezekkel 
képes könnyedén megbirkózni!

Habár megtervezte a tennivalóit, a dol-
gok nem épp úgy alakulnak, ahogyan azt 
elképzelte. Próbáljon improvizálni, és ru-
galmasan oldja meg a dolgokat!

Kissé szétszórtan viselkedik, ezért in-
kább olyan körökben mozogjon, ahol 
nem kell attól tartania, hogy kihasznál-
ják, vagy valamilyen módon átverik!

Készüljön fel arra, hogy kisebb-nagyobb 
meglepetések fogják érni, melyek akár 
rögtönzésre is kényszeríthetik. Maradjon 
minden helyzetben higgadt!

Hangulata kiismerhetetlen, így nem cso-
da, ha magára marad a gondjaival. Kös-
sön kompromisszumokat, csak így lesz 
képes átvészelni a mai napot!

Nagy lendülettel veti magát bele a tervei-
be, ámde hamarosan akadályokba ütkö-
zik. Használja fel a szakmai tapasztala-
tát, és lépjen túl a buktatókon!

Bár bizonyos hivatásbeli döntései józan 
gondolkodást igényelnének, most bát-
ran hallgathat a megérzéseire is, mert 
nem fogják Önt cserben hagyni!

Uralkodó bolygója arra ösztönzi Önt, 
hogy főként a személyes problémái-
val foglalkozzon. Úgy ossza be az idejét, 
hogy a rutinfeladatait is el tudja látni!

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.

MAI SZISZÜPHOSZ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–6° / 0°

Kolozsvár
–4° / 2°

Marosvásárhely
–4° / 1°

Nagyvárad
–3° / 1°

Sepsiszentgyörgy
–4° / 1°

Szatmárnémeti
–2° / 2°

Temesvár
–4° / 2°

 » 2019-ben meg-
kapta az Elnöki Sza-
badság érdemren-
det, az USA legma-
gasabb polgári ki-
tüntetését.

Szolgáltatás2019. december 30.
hétfő8

A december 16–19. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: dec. 
16.: És hála istennek úszni sem dec. 17.: Már megint kezded?; dec. 18.: Akkor 
tölts egy pohárral; dec. 19.: ...beleragasztotta a bécsi szeletet.
A nyereményjátékok dec. 29-ei sorsolásának nyertesei: 1. Barabás Eszter 
– Kolozsvár, 2. Biró Katalin – Marosvásárhely, Bóni Judith – Marosvásárhely.

MEGFEJTÉSEK ÉS NYERTESEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. január 
12-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
30/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A gályarabok felügyelője lemegy a fog-
lyokhoz:
– Fiúk, van egy jó és egy rossz hírem! 
Melyikkel kezdjem?
– A jó hírrel!
– Ma mindenki kap egy extra adag rumot!
Óriási éljenzés, hiszen a rum élet, erő, 
egészség.
– És mi a rossz hír?
– ... (Poén a rejtvényben.)

A gályán

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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