
A legelső, kufinak nevezett arab ábécé a 7. században született meg, en-
nek viszont az volt a hátránya, hogy nehezen lehetett olvasni, mivel na-
gyon díszesen írták. Egy másik fejlődési ág a neszhi volt, amelynek kerek-
ded betűi máig hatással vannak az arab írásra. Nyomtatásban manapság 
is ez használatos, azonban kézírásban ennek a gyorsabban leírható, ke-
vésbé dekoratív formáját, a rukaat alkalmazzák. Az iszlám vallás terjedé-
sével az arab nyelvű Korán (iszlám szentírás) messzire vitte az írást, amely 
regionális sajátosságokat kezdett felvenni a más nyelveket beszélő terü-
leteken az ottaniak hangjaihoz igazodva (perzsa, afgán, oszmán-török, 
urdu stb.). Európa írása a számjegyeit köszönheti az araboknak, mivel ők 
közvetítették Ázsiából a hindu számjegyeket. Az európai írásiránytól elté-
rően az arab szöveget jobbról balra írják, de ugyanúgy fentről lefelé ha-
ladva. A 28 betűből álló arab ábécé csupán három hosszú magánhangzót 
tartalmaz, a legtöbb betűnek pedig négy alakja van, attól függően, hogy 
a szó elején, közepén, végén vagy önállóan áll, illetve köthető-e balra.

KALENDÁRIUM

Az arab írás eredete

Június 24., csütörtök
Az évből 175 nap telt el, hátravan 
még 190.

Névnap: Iván
Egyéb névnapok: Beáta, Héra, Ivá-
na, János, Levéd, Levedi, Levente, 
Perenna

Katolikus naptár: Keresztelő Szent 
János, Iván
Református naptár: Iván
Unitárius naptár: Iván
Evangélikus naptár: Iván
Zsidó naptár: Tammuz hónap 
14. napja

Az Iván férfi név a héber János név 
szláv alakformájából származik, jelen-
tése: Isten kegyelme. Női párja: Ivána, 
Ivica. Rokon nevek: Jovános, Ivános. 
Mándy Iván (1918–1995) író, újságíró 
és forgatókönyvíró volt, akit munkás-
ságáért Baumgarten-díjjal (1948) és 
Kossuth-díjjal (1988) méltattak. Írásait 
főként a kisemberek, illetve a társa-
dalom elesettjeinek világa határozta 
meg. Főbb művei: A huszonegyedik 
utca, Fabulya feleségei, Egy ember 
álma, Mi van Verával? A 60-as évektől 
számos játékfi lmnek írt forgatóköny-
vet, emellett gyermekkönyvei is klasz-
szikussá váltak (pl. Csutak-sorozat).

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Adjon hangot a véleményének, de en-
gedje, hogy mások is segítsék a céljai el-
érésében! Maradjon objektív, és vegyen 
figyelembe minden javaslatot!

Ha új feladatot vállal, mérje fel előre a 
buktatókat, ugyanis a leküzdhetetlen 
akadályok könnyedén a kedvét szeghe-
tik, és megállásra kényszeríthetik!

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

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

Szenteljen több időt a magánéletére, 
rendszerezze a kapcsolatait! A mai nap 
kiválóan alkalmas a mélyben húzódó 
nézeteltérések tisztázására.

A képzelőereje, illetve a szakmai tudása 
révén most komoly előrehaladásra szá-
míthat. Találékonysága ez alkalommal 
sokat lendíthet az eredményein.

Komoly eredményeket érhet el, hogyha 
félreteszi a megrögzött szokásait, és nyi-
tott az új lehetőségekre. Legyen merész, 
de cselekedjék ésszerűen!

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

Ezúttal csakis magabiztossággal lesz 
képes sikereket elérni. Őrizze meg hig-
gadtságát, maradjon türelmes, a társai 
nézeteit pedig vegye fontolóra!

A mai napon arra törekedjék, hogy minő-
ségi munkát végezzen! Most nem a gyor-
saság vezet előnyhöz, hanem az alapos 
kivitelezés és a precizitás.

Gondolja át alaposan a döntéseit! Legyen 
mindvégig türelmes, és haladjon lépés-
ről lépésre a kitűzött célja felé! Magán-
életében változásra készülhet.

Minden apróság miatt ne bosszankod-
jék, inkább nézze a dolgok jó oldalát, és 
őrizze meg a jó kedélyét! Megérzései hoz-
zásegítik az üzleti sikerekhez.

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.
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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
22° / 27°

Kolozsvár
26° / 31°

Marosvásárhely
25° / 31°

Nagyvárad
28° / 34°

Sepsiszentgyörgy
24° / 29°

Szatmárnémeti
28° / 33°

Temesvár
27° / 35°

Szolgáltatás2021. június 24.
csütörtök10

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

június
24/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Kovács anyósa vendégségbe megy az 
egyik régi iskolatársához. A nappaliba 
érve így szól hozzá:
– Miért nem takarjátok el azt az ocs-
mány képet aközött a két csodálatos 
antik váza között?
– De drágám – válaszol az iskolatársa – 
... (Poén a rejtvényben.)

Vendégségben

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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Ízlésfi cam 

Az ízlésfi cam nem olyan könnyen orvosolható, mint a boka kifi -
camodása, amihez elég egy ügyes kezű szakember, hogy helyre-
rántsa a rakoncátlankodó csontot, ám ha valaki nem születik jó 
ízléssel, sok keserves perce lesz az életben. Ez utóbbi esetre is 
érvényes a mindennel kapcsolatba hozható „embere válogatja” 
szólás, hiszen ha valakinek hiányzik a művészetekkel kapcso-
latos ízlése, ráadásul nem hajlandó az iskolásként elmulasztott 
ismeretszerzésre sem, viszont politikai alapon kikönyökölt állá-
sa révén úgy érzi, akár ízlésdiktátor is lehet, akkor abból mi fog 
születni?! Jó példa erre a polgármesterként három váradi mandá-
tum után a megyei főuraságra áhítozó illető, aki első városatyai 
mandátumának vége felé kapott rá hirtelenjében a városunkkal 
kapcsolatban sokat emlegetett kisded nagyzolással palotának 
nevezett belvárosi épületek meghatározó stílusára, a szecesz-
szióra. Igaz, még véletlenül sem ezt a rég letűnt monarchiabeli 
kifejezést használja, hanem makacsul ragaszkodik a franciás art 
nouveau-hoz. Sebaj, persze az már az illető politikai profi ljának 
velejárója, miszerint a szecesszió legkedveltebb motívumainak, 
az indáknak és leveleknek a színe kapcsán uralkodó zöldet sem-
miképp sem volt hajlandó tudomásul venni: az egyik városköz-
pontbeli, csodálatos szecessziós épületből, az évtizedekig a Gul-
liver gyermekáruháznak otthont adó házból majdnem feketébe 
hajló csupa sötétszürke förmedvényt „varázsoltatott” a felújítás-
kor. De sehol máshol sem akar zöldet látni, talán azt gondolja, a 
franciák a saját trikolorjuk színeit használják. Véletlenül tévedni 
emberi dolog, tudatosan viszont már más megnevezés illik rá. 
Most a városatyai székben hagyott utódjával kitalálták az art 
nouveau emléknapot és telerakatták a város szívének környékét 
a legocsmányabb giccsekkel. Egyetlen példa: a szecesszió egyik 
gyöngyszemének számító Fekete Sas Palota főtérről nyíló bejára-
tába betelepítettek egy halványkékből rózsaszínbe (és vissza!) 
változó „díszítésű” óriáspillangót vagy virágot, nem lehet pon-
tosan megmondani, de a Zöldfa utcát is, ahol egyébként a fent 
említett „gyászház”áll, megtömték borzasztónál borzasztóbb 
napraforgókkal és mütyürökkel. Természetesen az egy-egy piros 
pontért bármire képes frászbukozók áradoztak a gyönyörűség-
től. Én próbáltam valamicskét korrigálni az ízlésfi camukon, de 
nem nagyon hagyták magukat. Na és, az ő bajuk, nem az enyém!
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