
A számmisztika (vagy más néven numerológia) története homályba vész. Van-
nak, akik azt állítják, hogy körülbelül tízezer évvel ezelőtt kezdődött a kabba-
lával, amely a zsidó miszticizmus egy ágazata; mások szerint pedig Szamoszi 
Püthagorasz, az időszámításunk előtti hatodik században élő görög filozófus és 
matematikus foglalkozott először számmisztikával. A numerológia modern ta-
nulmányozásának eredete az 1900-as évek elejére nyúlik vissza, amikor L. Dow 
Balliett számos könyvet publikált az Amerikai Egyesült Államokban ezen témá-
ról. Balliettet később az ausztrál Florence Campbell, az amerikai Juno Jordan és 
Matthew Goodwin, illetve mások is követték a számmisztika tanulmányozá-
sában. Manapság a numerológusok főként a személynevekben és a születési 
időpontokban rejlő misztériumot próbálják megfejteni oly módon, hogy ezeket 
az információkat számokká alakítják át. Csakhogy mivel konkrét bizonyítékok 
mindmáig nem kerültek felszínre, sok tudós elfogult, és célszerűtlen jelen-
ségnek tartja a számok okkult jelentésének vizsgálatával foglalkozó tudomá-
nyágat, szerintük minden magyarázat csupán a véletlenszerűség szüleménye.

KALENDÁRIUM

A számmisztika története

Március 16., hétfő
Az évből 76 nap telt el, hátravan 
még 290.

Névnapok: Henrietta, Henriett
Egyéb névnapok: Ábrahám, Bálint, 
Cirjék, Geréb, Hamlet, Helmut, Hen-
rik, Herbert, Valentin, Vidor

Katolikus naptár: Henrietta, 
Szent Herbert, Radomér
Református naptár: Henrietta
Unitárius naptár: Henriett
Evangélikus naptár: Henrietta
Zsidó naptár: Ádár hónap 
19. napja

A Henrietta és a Henriett germán 
eredetű női név, elemeinek jelentése: 
bekerített birtokon uralkodó. Harriet 
Henrietta Smithson (1800–1854) ír 
színésznő volt, Hector Berlioz francia 
zeneszerző első felesége, illetve a Fan-
tasztikus szimfónia ihletője. Színészi 
karrierjét a dublini Royal Theatre-ben 
kezdte, majd Londonban folytatta. 
Mivel nem volt túl erőteljes hangja, 
nehezen érvényesült a nagy színhá-
zakban. 1827-ben Párizsba ment, ahol 
Shakespeare-darabokban lépett fel. 
Ekkoriban ismerte meg Berliozt, aztán 
1833-ban egybekeltek, házasságuk 
azonban csupán hét évig tartott.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Több kihívásnak kell megfelelnie. A ha-

tékonyság érdekében őrizze meg a türel-
mét, készítsen pontos ütemtervet, majd 
haladjon lépésről lépésre!

Szenteljen több időt a magánügyeire! 
Munkahelyén maradjon objektív, az eset-
leges feszült helyzetekben pedig igyekez-
zék békebíróként fellépni!

Elvesztette az önbizalmát, ezért nem mer 
új teendőkbe kezdeni. Keressen olyan el-
foglaltságot, amely visszazökkenti Önt a 
korábbi kedélyállapotába!

Az elmúlt időszakban alkalmazott meg-
oldások nem hoztak eredményeket Ön-
nek. Kérje ki a kollégái javaslatait, majd 
dolgozzon ki új módszereket!

Magánéletében és hivatásában egyaránt 
gondokkal kell megküzdenie. Ha félrete-
szi a konokságát, viszonylag hamar meg-
találja a megoldásokat.

Alaposan gondolja át, kit avat a bizalmá-
ba! Ha nem a megfelelő személlyel ossza 
meg a részleteket, a dolgok könnyedén 
kicsúszhatnak a kezéből.

Amennyiben új teendőkre kérik fel, bát-
ran vállalja el, a változatosság most az 
előnyére válik! Módosítson a hozzáállá-
sán, bízzon jobban a társaiban!

Remekül alakulnak a dolgai, még egy na-
gyobb projekt beindításához is adottak a 
feltételek. Ezúttal lehetősége adódik ki-
próbálni új módszereket.

Tele van energiával, és mindenhez pozi-
tívan viszonyul. Hivatásbeli gondjai meg-
oldódnak, ez pedig ösztönző hatást gya-
korol a későbbi feladataira.

Környezetében egy kisebb viszályhelyzet 
alakul ki. Próbáljon meg olyan megoldá-
sokkal előállni, amelyek valamennyi fél 
számára elfogadhatóak!

Hogyha következetesen végzi az aktuális 
munkáit, komoly előrehaladásra számít-
hat. A mai napon a személyes viszonyok 
is fontos szerepet kapnak.

Kerülje a felesleges kockázatokat! A fel-

adatait végezze a megszokott tempóban, 
és ne hagyja, hogy bármilyen tényező el-
terelje a figyelmét!

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.

HÁLÁS UTÓKOR  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
0° / 8°

Kolozsvár
2° / 8°

Marosvásárhely
5° / 10°

Nagyvárad
4° / 1 0°

Sepsiszentgyörgy
5° / 8°

Szatmárnémeti
4° / 10°

Temesvár
5° / 1 1°

Szolgáltatás2020. március 16.
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. már-
cius 29-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

március
16/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két apáca sétál az utcán éjszaka. Egy-
szer csak két fickó előugrik, és letá-
madják őket. Az első apáca felpillant az 
égre, és így szól:
– Bocsáss meg nekik, Atyám, nem tud-
ják mit csinálnak!
Erre a másik apáca:
– ... (Poén a rejtvényben.)

 Éjszaka

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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Igaztalan „igazságok”

Hiába is próbálkozna vírus vagy egyéb, nagy tömegekre ható fak-
tor, a hazai igazságszolgáltatás teljes szétcincálását céljául tűző 
banda rezzenetlenül tovább ügyködik. Pedig most már nem is 
azok állnak az élvonalban, akik megkezdték a korrupt, közpénz-
pusztító élősködők fel- és megmentését a törvények átszabásá-
val, de lám, mégis. Unásig esett már szó róla, hogy akik az egy-
pártrendszer mocsarában szocializálódtak, ott tanulták meg, mit 
jelent a ma már politikusnak nevezett pártaktivistalét, azok hir-
dethetnek ilyen-olyan ideológiát magukról és csoportosulásuk-
ról, ugyanolyanok, mint az épp aktuális ellenfeleik. Röviden: az 
egyik kutya, másik eb. Biztos sokan emlékeznek a pár hónapja, 
az akkori kormány megbuktatására készülődők fogadkozásaira, 
hogy ők aztán ha netán sikerül a kísérletük, biztos nem fogadnak 
soraikba más pártokból elvándorlókat, és íme, máris dugig van a 
jelenlegi kormánypárt a szocdemként ágyba bújt és liberálisként 
ébredt pártvándorokkal. Amit pedig az elmúlt napokban az állító-
lag új emberekkel feltöltött igazságszolgáltatási főemberek tettek 
a – nem is kevés – kenőpénzt épp bezsebelő volt egészségügyi 
miniszterrel, akit ugyan letartóztattak, a meghallgatásra bilincs-
ben vitték, amitől összedőlt neki, a családja tagjainak és csekély 
számú helyi rajongóiknak a lelkivilága. Az inkriminált hölgye-
ménynek a sokk következtében valami szeplőféle is megjelent az 
arcán, amit rögtön halálos betegségnek diagnosztizáltak, termé-
szetesen olyanok, akiknek semmi közük a gyógyászathoz. Férjura 
is ünnepélyesen bejelentette, hogy legnagyobb sajnálatára fele-
ségének földi útja a végéhez közeleg. Az emberek nagy része nem 
igazán hitte el a jajveszékelést, hisz ez már bejáratott szokás: a 
makkegészséges közpénzsíbolók a sitten egyszeriben agonizál-
ni kezdenek. Most is bejött, és tettenérés ide, tettenérés oda, 
szabadon engedték, hisz az otthoni jogi felügyelet ugyanolyan 
hasznos, mint a kóter. A beteges kivagyisággal együtt járó buta-
ság viszont most sem tudott nyugton ülni: a haldoklás elmaradt, 
sőt nyilvánosan bejelentette a hölgy, ő bizony a politikával nem 
képes felhagyni, és a hamarosan bekövetkező helyhatósági 
választásokon célba veszi városának, Nagybányának a polgár-
mesteri székét. Érdekes, senki nem kérdezte, lesz-e életereje 
félholtan dolgozni, talán akkorra tartalékolják, amikor majd 
diadalmasan behuppan a városanyai karosszékbe?!
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