
A márkaszimbólumok kialakulását számos történelmi jelenség, valamint újítás 
befolyásolta, ilyen volt a pénzérmék bevezetése, címerek, vízjegyek és nyomta-
tás feltalálása vagy a logógrafikus nyelvhasználat elterjedése. A 18. században 
a fotográfia, illetve a litográfia segítségével megszületett a reklámipar, amely 
egyesítette a képi világot és tipográfiát. A korábban csak dekoráció és önkife-
jezés céljára alkalmazott művészet ezt követően többek közt arra is összpon-
tosított, hogy a fogyasztók könnyebben tudják megkülönböztetni a kereskede-
lemben lévő márkajeleket. Az 1880-as évek során az angol Arts and Crafts ne-
vű mozgalomnak köszönhetően a mesteremberek és gyártók szemléletmódja 
azon irányba terelődött, hogy törekedjenek termékeik felismerhetővé tételére, 
így megjelentek az egyedi logók és vízjelek. A cégjelzések manapság már sok 
esetben a márka szinonimájaként működnek. Mivel a logó a cég univerzális jel-
képe és meghatározza az arculatát, komoly reklámértéke van, ezért a legtöbb 
vállalat komoly összegeket fordít ezeknek a megtervezésére. A logó kifejezés 
a logogram lerövidült formája, mely a görög logosból származik, jelentése: szó.

KALENDÁRIUM

A logók története

Augusztus 30., hétfő
Az évből 242 nap telt el, hátravan 
még 123.

Névnap: Rózsa
Egyéb névnapok: Bodony, Félix, 
Letícia, Patrik, Pázmán, Róza, Ro-
zalinda, Rozita, Tícia

Katolikus naptár: Szent Félix, 
Szent Rózsa, Letícia
Református naptár: Rózsa
Unitárius naptár: Róza, 
Rozalinda
Evangélikus naptár: Rózsa
Zsidó naptár: Elul hónap 22. napja

A Rózsa a latin gyökerű Rosa női 
névből ered, jelentése: rózsa. Magyar 
nyelvterületeken a nevet eredetileg 
férfi aknak adták, csak később vált 
közkedvelt női keresztnévvé, alak-
változataival (Róza, Rozalinda, Rozi-
ta) együtt. Péter Rózsa (1905–1977) 
magyar matematikus volt, aki főleg 
a függvények elméletével foglalko-
zott. Számos ismeretterjesztő írása 
jelent meg, például: Játék a végte-
lennel – Matematika kívülállóknak 
(1945) és A számok világa (1948); az 
előbbit több nyelvre is lefordították. 
Munkásságát 1951-ben Kossuth-díj-
jal jutalmazták.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Fordítson nagyobb figyelmet a munka-
helyi feladataira, ugyanis ezúttal a siker 
kulcsa az apró részletekben rejlik. Ma-
radjon mindvégig következetes!

Rengeteg energiával rendelkezik, emel-
lett egy olyan esély sodródik Ön elé, ami-
vel egyensúlyt teremthet az életvitelé-
ben. Őrizze meg a higgadtságát!

A mai napon számos tennivaló vár Önre, 
így sok energiára lesz szüksége. Kerülje 
el a felesleges konfrontációkat, és adja ki 
magából a feszültséget!

Kiváló ötletek fogalmazódnak meg Ön-
ben. Ossza meg az elképzeléseit a po-
zitív gondolkodású munkatársaival, ek-
ként felgyorsíthatja a kivitelezést.

Legyen mindenben alapos, azonban ne 
fogja vissza a kreativitását! Fontos lépé-
seket tehet a karrierjében, amennyiben 
megfogadja a társai tanácsát.

Bonyodalmakkal teli napra készülhet, 
ezért maradjon óvatos!. Bővítse az isme-
reteit, csupán ekképpen tud majd meg-
oldásokat találni a problémára.

Alaposan gondolja át, hogy kit avat a bi-
zalmába! Hogyha nem a megfelelő sze-
mélyre bízza a terveinek részleteit, a dol-
gok kicsúszhatnak a kezéből.

Semmi sem alakul a tervei szerint. Igye-
kezzék elkerülni a vitákat, mert a sza-
vait könnyedén Ön ellen fordíthatják, jó 
szándékát pedig félreérthetik!

Holtpontra került a teendőivel, így kis-
sé elveszítette az önbizalmát. Csakis úgy 
lesz képes túllépni ezen a szituáción, ha 
új célokat tűz ki magának.

Próbáljon alkalmazkodni a jelenlegi kö-
rülményekhez! Ne essen pánikba a nega-
tív események miatt, mert képes hamar 
felülemelkedni a gondokon!

Bármilyen döntésre készül, előtte ismer-
jen meg minden egyes körülményt, majd 
elemezze ki őket! A látszat mögött ugyan-
is akadályok rejtőzhetnek.

A hivatásbeli események nem alakulnak 
az óhaja szerint, ezért hajlamos túlzá-
sokba esni. Változtasson az álláspont-
ján, legyen mindenkivel megértő!

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.

ERŐSORREND  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
14° / 19°

Kolozsvár
14° / 18°

Marosvásárhely
15° / 20°

Nagyvárad
16° / 19°

Sepsiszentgyörgy
14° / 18°

Szatmárnémeti
15° / 19°

Temesvár
16° / 21°

Szolgáltatás2021. augusztus 30.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. szep-
tember 12-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

augusztus
30/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az orvosi rendelőben ijedten ugrik fel az 

egyik beteg a vizsgálóasztalról:

– Elnézést, doktor úr, véletlenül ráültem 

a szemüvegére!

– Ne is törődjön vele – legyint higgad-

tan az orvos

– ... (Poén a rejtvényben.)

Rendelőben

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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A lenyűgöző jövő idő 

Ha végigpillantunk az elmúlt harminc év kormányain, leginkább 
az tűnik fel, a politikai kabarékhoz hasonlóan folyamatosan ócsá-
rolják egymást, úgy tesznek, mintha a cégérként használt „párt-
ideológiájukra” hivatkozva csak szapulni tudnák a másikat, pe-
dig ideológiáknak nyomuk sincs: minden az egyéni legnagyobb 
haszonszerzésről szól. És az említett három évtized éppen elég 
ahhoz, hogy világosan lássuk: nem is szándékoznak mással fog-
lalkozni, különösen nem a mindnyájunkat érintő gazdasági javu-
lással. Hogyan is lehetne másképpen megérteni azt az állandó 
pártközi ide-oda koslatást, a rengeteg átigazolást, majd esetleg 
a szánom-bánom visszatérést?! Lehet, én szalasztottam el egy-
egy díszpéldánynak szánt, a visszatérőknek címzett „ideológiai” 
dörgedelmet, de nem emlékszem egyetlen esetre sem, mikor 
valakinek azt mondták volna, ha elmentél, akkor nincs visszaút. 
Ha ezekkel a témákkal kapcsolatban netán nagyon faggatózna 
egy-egy komoly politikai elemző, akármelyik pártban lennének 
olyanok, akik elmagyarázzák: az átkelések-visszamászások nem 
személyes vétkek, hanem a jelenlegi világ összezavarodott képe 
önmagáról és más, régebbi világokról. Valójában viszont nem 
is erről szerettem volna szólni, hisz ezt már annyian annyiszor 
felemlegettük, és mindig hiába, hanem egy másik sajátosságról, 
ami – véleményem szerint – ennek a mostani kormánynak a reg-
nálása alatt duzzadt óriásira: az ígérgetésekről. Az is köztudott, 
hogy csak a legelején hittük a jövő idő előbb-utóbbi jelenné vá-
lását, hisz aránylag hamar bebizonyosodott a jövő örök távol-
ban maradása. Hamarabb lett a múltból jelen, vagy akár fordít-
va, de a jövővel kapcsolatban máig örülnünk kell, ha egyáltalán 
beszélhetünk róla, és nem válik tabuvá. Igaz, beszélni nem is 
nekünk, hétköznapi embereknek szabad, hanem a politikusok-
nak, hisz ígérgetni a múlt vagy a jelen felé nem lehet. Már meg-
szoktuk, hogy a politikusok szinte kizárólag mind jövő időben 
beszélnek, hisz ezért gondolhatjuk, ők már az ígéretek földjén 
járnak, csak minket felejtettek el magukkal hívni, de az állandó 
jövőidőzés ellenére a határidő fogalmát mintha végleg elfelej-
tették volna. Mert eleinte azért meg-megjelöltek időpontokat, 
mi meg számolhattuk a napokat, míg bele nem untunk, de most 
nem fáradnak ilyesmivel. Ők tudják a legjobban, kamu, amit mon-
danak, miért kockáztassanak meg egy esetleges számonkérést?!
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