
A latin írás kialakulásával párhuzamosan létrejöttek az írásjelek is, ame-
lyek minden nyelvezetbe beépültek. A legtöbb latin betűs nyelv általánosan 
15–18 jelet használ szövegírás közben: pont, kettőspont, vessző, pontos-
vessző, kérdőjel, felkiáltójel, három pont, aposztróf, idézőjelek, zárójelek, 
nagykötő-, gondolat- és párbeszédjel, kötőjel, illetve szóköz, amely szintén 
írásjelnek minősül. A jelek alakformái főként betűtöredékekből születtek 
meg. A spanyol nyelvben létezik egy egyedi jelhasználati kivétel, ahol a felki-
áltó- és kérdőjelből két-két változatot alkalmaznak (nyitót és zárót); ezen je-
lölésmódot a Spanyol Királyi Akadémia vezette be 1754-ben az olvasás meg-
könnyítése érdekében. Mindemellett a számokkal használt írásjelek (például 
összeadás, szorzás stb.) is idővel szokványos részévé váltak a szövegírás-
nak. A 20. század folyamán megjelentek a pénznemjelek is (legismertebbek 
ezek közül az euró, font és dollár). Manapság léteznek egyéb diakritikus és 
tipográfiai jelek is, amelyek elsősorban számítógépes szövegszerkesztésben 
használatosak, ilyen például az aláhúzás jele, álló vonal vagy fordított törtvonal.

KALENDÁRIUM

Az írásjelek története

Augusztus 26., csütörtök
Az évből 238 nap telt el, hátravan 
még 127.

Névnap: Izsó
Egyéb névnapok: Adolár, Cseke, 
Endre, Margit, Natasa, Natália, No-
ella, Rita, Tália, Zamfi ra

Katolikus naptár: Szent Natália, 
Izsó, Zamfi ra
Református naptár: Izsó
Unitárius naptár: Endre
Evangélikus naptár: Izsó
Zsidó naptár: Elul hónap 
18. napja

Az Izsó férfi név a héber eredetű 
Ézsau személynév régi magyar vál-
tozata, elemeinek jelentése: nyers, 
bozontos. Mózes első könyve sze-
rint Ézsau az ószövetségben Izsák 
legidősebb fi a volt, Jákob ikertest-
vére. Ézsau volt az idősebb testvér, 
de elsőszülöttségi jogát egy tál len-
cséért eladta az öccsének, Jákob-
nak, aki később csellel megszerezte 
apjuktól az elsőszülöttségi joggal 
járó apai áldást is. Emiatt Ézsau 
haragra gerjedt, és meg akarta ölni 
Jákobot, aki elmenekült. Sok esz-
tendővel később Jákob visszatért, 
testvére pedig megbocsátott neki.

Lux Ádám
A Jászai Mari-díjas színművész 1964. au-
gusztus 26-án született Budapes-
ten. A művészetek szeretetét az 
apjának, Lux Alfrédnak (aki 
íróként, tanárként a művé-
szetek elkötelezettje volt), 
és édesanyjának, Fen-
  nesz Juliannának (aki 
magyar szakos tanárnő-
ként színház- és ope-
rarajongó volt) köszön-
heti. A tanulmányait a 
szülővárosában kezdte el, 
aztán 1987-ben a Színház- 
és Filmművészeti Főiskolán 
diplomázott Horvai István és Ka-
pás Dezső osztályában. 1987 és 1989 
közt a debreceni Csokonai Színház,1989 
és 1993 között a budapesti József Attila Színház, 
1993-tól 1995-ig pedig a Szolnoki Szigligeti Színház tagjaként tevékenykedett. 1995 
óta szabadúszó művészként sok budapesti, és vidéki színházban játszott drámai és 
zenés színházi főszerepeket. Szinkronszínészként olyan színészeknek kölcsönözte a 

hangját, mint Kenneth Branagh, Johnny Depp vagy 
Greg Kinnear. Színpadi szerepei mellett számos fi lm-
vásznas és tévés alkotásban is szerepelt, ilyen volt 
a Rokonok (2005), Férfi ak (2006), Csendkút (2007), 
A Föld szeretője (2009), És a nyolcadik napon (2009), 
Szeretlek, Faust (2010), Földindulás (2014), A király 
halála (2015), A merénylet (2018) és Megszállottak 
(2018). Pályafutását 2018-ban Jászai Mari-díjjal mél-
tatták. 1987 óta Pócsik Ildikó szinkronrendező hitve-
se, akitől két gyereke született: Hanna és Benjámin.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Remek formában van, így képes hatéko-
nyan együttműködni a kollégáival. Hogy-
ha hajlandó kompromisszumot is kötni, 
eredményes napot zárhat.

Maradjon objektív, és tudjon különbsé-
get tenni a dolgok között! Ne vonjon le 
hirtelen következtetéseket, és ne talál-
gasson semmivel kapcsolatban!

Lépjen a tettek mezejére még akkor is, ha 
felkészületlennek érzi magát! A tapaszta-
latai ezúttal segítenek Önnek megoldani 
a felmerülő problémákat.

Kerülje a zűrös helyzeteket, és lehető-
leg ne hanyagolja el a kötelességeit vagy 
a felelősségvállalásait, ugyanis ez rossz 
fényt vethet a karrierjére!

Új szakasz veszi kezdetét az életében. 
A meghozott döntései hosszú távon is 
hatással lesznek a karrierjére. Maradjon 
határozott, és kerülje a vitákat!

Legyen optimista, és ne elégedjen meg 
a kezdeti sikerekkel! Az események fel-
gyorsulnak, és fontos döntéseket kell 
hoznia a jövőjével kapcsolatban.

Engedje el a múltat és tekintsen a jövő-
be! Rengeteg feladat vár Önre, csak ezek-
re koncentráljon! Keresse a pozitív gon-
dolkodású egyének társaságát!

Használja ki teljes mértékben a kreatív 
képességeit, valamint a szellemi kapa-
citását! Merészen újítson hivatásában és 
magánéletében egyaránt!

Kissé bizonytalan, ezért kerülje a dönté-
seket! Végleges megoldásokat ne keres-
sen, ez alkalommal elegendő, ha csupán 
részműveleteket hajt végre!

Hivatásában mérje fel a buktatókat, mér-
legelje a következményeket, és ezután 
hozzon döntéseket! Legyen körültekintő, 
figyeljen a részletekre!

Lehetősége nyílik arra, hogy belefogjon 
egy régóta betervezett feladatba. Uralko-
dó bolygója mindenben támogatja Önt, 
ezért legyen kezdeményező!

Túl engedékeny, ezért legyen nagyon elő-
vigyázatos, nehogy kihasználják ezt a pil-
lanatnyi gyengeségét! Ha lehet, óvakod-
jon a feszült szituációktól!

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.

AZ IGAZI RECIKLÁLÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
14° / 19°

Kolozsvár
16° / 20°

Marosvásárhely
15° / 21°

Nagyvárad
17° / 22°

Sepsiszentgyörgy
14° / 20°

Szatmárnémeti
17° / 21°

Temesvár
18° / 23°

 » Eddigi pályafutá-
sát 2018-ban Jászai 
Mari-díjjal méltatták, 
idén pedig Magyar-
ország Érdemes Mű-
vésze díjával tüntet-
ték ki.

Szolgáltatás2021. augusztus 26.
csütörtök10

A szőke nő hűtőt vesz, az árus győzködi:
– Hölgyem, ez kiváló minőség, AA osz-
tályú, ráadásul az ajtó is megfordítható.
– Megfordítható?! De hát mégis miért jó 
nekem, ha kívülre kerül a tojástartó?

A kórházi nővér mondja a páciensnek:
– Kisasszony, itt van az az autós férfi , 
aki tegnap véletlenül elgázolta magát. 
Virágot is hozott! Bejöhet?
– Igen, de csak ha gyalog van.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. szep-
tember 5-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

augusztus
26/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két rendőr beszélget:

– Képzeld, a tegnap találtam egy négy-

levelű lóherét!

– És szerencséd lett?

– Naná! ... (Poén a rejtvényben.)

Ezek a rendőrök!

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
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