
A fennmaradt írások szerint a magyarság egy részének, a székelyeknek 
saját írásuk volt, mely a nyelvészek szerint türk eredetű. Az 5. században 
a magyarok a Türk Birodalommal álltak kapcsolatban, amire az utal, hogy 
a székely rovásírás tizenhat betűje feltűnő hasonlatosságot mutat a türk 
betűkkel. Néhány jel közvetlenül a görög ábécéből származik, kettő pedig 
a glagolitára emlékeztet. A sorvezetés jobbról balra haladt. A rovásírás olva-
sását már sokan megkísérelték, azonban mindmáig nem fejtették meg. A leg-
régibb, rovásírásban fennmaradt nyelvemléknek a 900 körül keletkezett Bod-
rog-alsóbűi rovásfeliratot tartják. A magyarság a kereszténység felvételével 
csatlakozott a latin műveltségű Európához, és átvette a latin ábécét. Betűi-
nek nagy része alkalmazható volt nyelvünk hangjaira, ámde a tipikusan ma-
gyar hangok átírása problémákat okozott. Századok eltelte után vált egysé-
gessé a magyar betűk írása, és kezdett kialakulni a magyar helyesírás rend-
szere. A magyar írás 1832 előtti időszakát régi magyar helyesírásnak nevezik. 
A mai magyar helyesírást a Magyar Tudományos Akadémia szabályozza.

KALENDÁRIUM

A magyar írásmód története

Szeptember 8., szerda
Az évből 251 nap telt el, hátravan 
még 114.

Névnapok: Adrienn, Mária
Egyéb névnapok: Adorján, Adrián, 
Adrianna, Csobán, Engelbert, Ibolya, 
Irma, Néró, Nesztor, Szerafi na

Katolikus naptár: Kisboldog-
asszony, Mária, Adrienn
Református naptár: Mária
Unitárius naptár: Mária
Evangélikus naptár: Mária, 
Adrienn
Zsidó naptár: Tisri hónap 2. napja

Az Adrienn latin eredetű női név, je-
lentése: a Velence tartományban levő 
Hadria városából való. Férfi  párja: 
Adorján, Adrián. Szekeres Adrien 
napjaink egyik ismert énekesnője és 
dalszerzője, akit 1996-ban eMeRTon- 
díjjal, 2010-ben pedig Artisjus-díjjal 
jutalmaztak. Eddig nyolc szóló nagy-
lemeze jelent meg.
A Mária bibliai női név, a héber Mi-
rjam görög és latin fordítások során 
módosult formája. Jelentése megfej-
tetlen, minden magyarázata vitatott. 
A keresztény hagyományok szerint ez 
a nap Szűz Mária születésnapja, ame-
lyet a 7. század óta ünnepelnek.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Őrizze meg a nyugodtságát, és minden 
kérdést észszerűen közelítsen meg! Vá-
lassza mindig az egyszerű megoldáso-
kat, használja fel a tapasztalatait!

Legyen barátságos a társaival, a negatív 
véleményeit tartsa meg magának! Minél 
nagyobb az önuralma, annál nagyobb 
népszerűségre számíthat.

Próbatételek várnak Önre, ki kell állnia a 
nézeteiért, illetve olyan körökben kényte-
len megvédenie az álláspontját, ahol ed-
dig nem mozgott otthonosan.

Minden erőfeszítése ellenére holtpontra 
kerültek az elképzelései. Közelítse meg 
más szemszögből a céljait, és hogyha 
szükséges, módosítson rajtuk!

Maradjon türelmes azokkal a kollégá-
ival, akik kevesebb aktivitással, illetve 
munkabírással rendelkeznek, mint Ön. 
Szakítson időt a magánéletére is!

Ne számítson segítségre, ám az útjába 
kerülő akadályok elől se hátráljon meg! 
Ha lassan is, de rendre mindent meg tud 
majd oldani a saját erejéből.

Engedjen a megérzéseinek, és ne hagy-
ja, hogy bárki is keresztülhúzza a számí-
tásait! Legyen toleráns, illetve megértő a 
környezetében élőkkel!

Tisztázza azokat a nézeteltéréseket, ame-
lyek egy ideje nyomasztják Önt! Próbálja 
meg félretenni az önfejűségét, és indul-
jon tovább tiszta lappal!

Ne hagyja, hogy kicsússzon a kezéből az 
irányítás! Csak addig lesz képes úrrá len-
ni a helyzeten, amíg tudja, merre lép to-
vább. Kerülje a rögtönzést!

Kössön kompromisszumot, ha nem akar-
ja vitákkal tölteni a mai napot! Ha mégis 
ragaszkodik az elveihez, komoly nézetel-
térésekre kell számítania.

Hivatásában új perspektívák nyílnak meg 
Ön előtt, amelyek által előbbre léphet a 
karrierjében. Bárhogyan is határoz, jól 
gondolja át a lehetőségeit!

Fontolja meg a lépéseit, viszont ne en-
gedje, hogy bárki is eltávolítsa Önt a cél-
kitűzéseitől! Szenteljen több időt a ma-
gánéletére, illetve a kapcsolataira!

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
12° / 20°

Kolozsvár
15° / 21°

Marosvásárhely
15° / 22°

Nagyvárad
17° / 23°

Sepsiszentgyörgy
15° / 20°

Szatmárnémeti
17° / 22°

Temesvár
18° / 24°

Szolgáltatás2021. szeptember 8.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. szep-
tember 19-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
8/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Kovács feldúltan érkezik haza, és újsá-

golja a feleségének:

– Képzeld, ma jól odacsaptam a főnököm 

asztalára!

– Na végre! – csillan fel a Kovácsné 

szeme – És mit szólt hozzá?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Mit szólt?

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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Kellemes meglepetések

A meglepetéssor kellemetlenségekkel kezdődött: furcsa sunyi-
sággal kétszer fi zettették ki velünk a júliusi villanyszámlát, elő-
ször – szokás szerint – július végén, majd augusztus első dekád-
jában, amiről joggal hittük, hogy az augusztusi, amíg a hónap 
végén meg nem jött az igazi augusztusi számla. Ez már nem tré-
fa, mennem kell a villanytelepre, reklamálni. Légvonalban nincs 
túl messze tőlünk, de kiderült, a mindössze három megállónyi 
utat nem tehettem meg egy villamossal, mert az újabb turkálások 
miatt autóbuszjáratot vezettek be abba a lakónegyedbe, aminek 
a legelején van a villanytelep. Tehát villamosról leszállni, várni a 
buszt. A jegy nem gond, mert van nyugdíjasbérletem, na de az is-
kolás gyerekek, illetve a nem nyugdíjasok egy jegy helyett kettőt 
kell váltsanak?! Rögtön be is ugrott az ezt elpanaszló jegyzetcím: 
Egyről a kettőre. Megérkeztem az úti célomhoz, nem volt köny-
nyű átmászkálni a gödrök felett, de sikerült. És a villanyszámla-
ügy is gyorsan megoldódott: nem lepődtek meg, mondták, a régi 
szerződés meg az új szerződés alapján, ezért a kettősség, de szó 
nélkül a második összeget bekönyvelték augusztusi díjnak, sőt 
a megmaradt többletet máris iktatták szeptemberre, úgymond 
előlegként. Elnézést ugyan nem kértek, de ez volt aznap az első 
meglepetésem: simán szót értettünk, nem kellett ordibálni vagy 
az ördög öreganyját emlegetni, hamar ment. De fáradtnak érez-
tem magam, és taxi után néztem, hogy ne kelljen három járművel 
mennem hazáig. A villanytelepen egy ismerőstől azt is megtud-
tam, hogy csak kicserélés miatt szedik fel a síneket, és majd egy-
szer visszaáll a rend, úgyhogy akkor vége lesz az egy villamosjegy 
használata mellé „beiktatott” autóbuszjegy-használatnak is. 
Vagyis az egyből csak időlegesen lett kettő, de ezúttal nem bán-
tam a jól kitalált poénos cím elúszását. Taxit viszont nem talál-
tam, úgy látszik, a turkálást mások is hozzám hasonlóan bírják. 
Ám fő a villanyszámlaügy megoldódása, mert már olyasmiket is 
gondoltam – féltemben! –, hogy ha nem intézkedünk, képesek 
azt hinni, ennyire bugyuták vagyunk, és ezentúl rászoktatnak 
majd a kétszeres fi zetésre. S örömömben, hogy nem is kellett 
megismételnem a villanytelepi utat, vagy papírokat beadnom és 
majd várnom a választ, elhatároztam, a sikeres napért megho-
zom én is a magam áldozatát: hazamegyek gyalog, utóvégre nem 
a fájós lábam csinálja a programot, hanem jómagam. És lőn!
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