
A pi (π) egy matematikában és fizikában használt valós szám; amellyel álta-
lában a kör kerületének és átmérőjének hányadosát definiálják. A kör terü-
letszámításának problémája az ókori Egyiptomban merült fel először. A leg-
régebbi effajta számítások az időszámításunk előtti harmadik évezredből 
származó papiruszokon maradtak fenn az utókorra. Az egyiptomiak azon-
ban nem állandóként használták a pit, számításaikban nem fordul elő egyet-
len olyan elem sem, ami azt valószínűsítené, hogy a kör területének és ke-
rületének piszerű összefüggéseit felismerték. Egy olyanfajta képletet alkal-
maztak, amelynek mai megoldása eredményezi a 3,14 számértéket. A pi 
betű a görög perimetrosz, azaz a kerület szót rövidíti, mely jelölést legelő-
ször William Jones walesi matematikus használta 1707-ben, és a svájci Leon-
hard Euler által 1737-ben lett igazán ismert. Ritkábban Ludolph-féle számnak 
is nevezik, a német származású holland matematikus Ludolph van Ceulen 
tiszteletére, aki a pinek minél több tizedesjegyét próbálta meghatározni. Júli-
us 22-ét számos tudományos szervezet a Ludolf-féle szám napjának tekinti.

KALENDÁRIUM

A pi szám története

Július 22., szerda
Az évből 204 nap telt el, hátravan 
még 162.

Névnapok: Magdolna, Magda
Egyéb névnapok: Léna, Lenke, Le-
vendula, Lipót, Magdaléna, Magdala, 
Mária, Verbéna

Katolikus naptár: Szent Mária 
Magdolna, Magda
Református naptár: Magdolna
Unitárius naptár: Mária, Magdolna
Evangélikus naptár: Magdolna, 
Magdala
Zsidó naptár: Áv hónap első napja

A Magdolna női név a héber gyöke-
rű Magdaléna magyarosított alakfor-
mája, a Magda pedig ennek becézett 
rövidülése, jelentése: Magdala városá-
ból származó nő. Rokon nevek: Léna, 
Magdala. Olthy Magda (1912–1983) 
Kossuth- és Jászai-díjas magyar szí-
nésznő volt, aki pályafutása során 
Mo lière színműveinek szinte az ösz-
szes szobalányszerepét magára öltöt-
te. 1935-től kezdődően több játékfi lm-
ben is szerepelt (pl. A nagymama, 
A királyné huszárja, Vihar, Ünnepi va-
csora), emellett számos színdarabnak 
vállalta a rendezését (pl. A furfangos 
menyasszony, A harag napja).

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Fontos változások következnek be a hi-
vatásában. Ha képes ráhangolódni az 
újonnan kialakult helyzetre, kivédheti az 
esetleges negatív hatásokat.

Nincs a legjobb formában, ezért ma csak 
könnyen végrehajtható teendőket vállal-
jon be! Nyugodt tempóban haladjon, és 
lehetőleg ne improvizáljon!

Szánjon némi időt arra, hogy átgondolja 
az Ön körül zajló fejleményeket! Ezenkí-
vül vizsgálja meg mindazt, ami az elkö-
vetkező napokban vár Önre!

A függőben lévő kérdések negatívan hat-
nak a hangulatára. Forduljon segítsé-
gért, még mielőtt a belső feszültség átve-
szi Ön felett az uralmat!

Egyedül kell szembenéznie a gondokkal, 
támogatásra ma ne számítson. Bármibe 
is kezd, maradjon óvatos, és kerülje az 
ösztönös cselekedeteket!

Ne aprózza fel az energiáit, mondjon ne-
met a kevésbé fontos felkérésekre! Kon-
centráljon azokra a feladatokra, melyek 
főleg az Ön érdekeit szolgálják!

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

Legyen mindenben alapos, azonban ne 
fogja vissza a kreativitását! Komoly lépé-
seket tehet a karrierjében, hogyha sza-
badjára engedi a képzelőerejét!

Bonyolult napnak néz elébe, több fron-
ton is helyt kell állnia. Rendszerezze a 
folyamatban lévő tevékenységeit, és le-
gyen mindenkivel együttműködő!

Tárgyalásai során mutassa meg határo-
zottságát, és válassza az egyszerű meg-
oldásokat! Személyes kapcsolataiban le-
gyen nyitott és kezdeményező!

Rendszerezze a munkáit, és vegye figye-
lembe a határidőket! Állítson fel fontos-
sági sorrendet, így szinte minden kötele-
zettségének eleget tehet!

Nehezen tud koncentrálni a napi tevé-
kenységeire, így most ne számítson ki-
magasló teljesítményekre! Csupán egy-
szerű feladatokkal foglalkozzék!

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
18° / 24°

Kolozsvár
19° / 22°

Marosvásárhely
20° / 26°

Nagyvárad
21° / 24°

Sepsiszentgyörgy
19° / 24°

Szatmárnémeti
20° / 24°

Temesvár
23° / 27°

Szolgáltatás2020. július 22.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. augusz-
tus 2-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
22/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A szülőotthon bemutatóablaka előtt vá-

rakozik az európai férfi és az olajsejk.

– Melyik a maga gyereke? – kérdi az 

európai.

– ... (Poén a rejtvényben.) – büszkél-

kedik a sejk.

Büszke ara

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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Csalhatatlan
támpontjaink

Még mielőtt arról kezdene terjedni a hírfolyam, hogy valami 
személyemre szabott reklámforrást fedeztem fel, ártatlan arccal 
propagálom a termékeiket,  és nevetve zsebelem be az ezért járó 
óriási összegeket, szeretném kĳ elenteni, hogy szó sincs ilyesmi-
ről, csak szeretném felhívni becses fi gyelmüket az eddig csalha-
tatlannak hitt támpontjaik potenciális tévedéseire. Mert ha jól 
megnézzük, mondhatni mindenkinek vannak ilyen hírforrásai, 
akik az élet legapróbb részleteivel kapcsolatosan is tudnak tuti – 
nagyrészt helytálló – információkat, de gyakran előfordulhatnak 
tévedések is. Egyik mindentudó szomszédom azzal űzi el nyug-
díjas hétköznapjai unalmát, hogy keresztül-kasul végigutazza a 
várost, minden busz- és villamosjáratot kipróbál, s aztán az is-
merősöknek, köztük nekem is, beszámol a közlekedési újdonsá-
gokról. Egyik nap bejelentette: az aránylag új buszjárat, ami a mi 
környékünket köti össze a város másik végével, óránként egyszer, 
most nem jár, mert valahol dolgoznak az útvonala mentén. Azon-
nal elhittem neki, de mivel épp másnap vettem volna igénybe a 
szolgáltatást, morgolódtam otthon a rám váró átszállások miatt. 
A férjem nem értette, miért haragszom az új járatra, amivel ő az-
nap villámgyorsan elért oda, ahol dolga volt. Szóval jár? – cso-
dálkoztam. Ő megerősítette, de azért a házi buszunknak nevezett 
járat sofőrjétől is megtudakoltam. Megnyugodtam, nem kellett át-
szállnom. A szomszédomnak valószínűleg nem volt türelme várni 
a néhány perces késés miatt, és azt hitte, már nem is jár. De a leg-
nagyobb hiszékenységet a gyógyszerek terén mutatjuk. Nem csu-
pán azért, mert a reklámokban is a sógornő, szomszédasszony, 
barátnő tanácsára próbálják ki és dicsérik az egekig az ötletet. 
Furcsa lélektani háttere van ennek a hiszékenységnek, ami in-
kább fokozott bizalmat jelent, hisz az utóbbi évek ilyen-olyan csa-
lási akciói során felmerültek orvosok, akiket a gyógyszerügynö-
kök lefi zettek az általuk kínált patikaszerek ajánlásáért. Nemrég 
pedig hasonló hírek terjedtek azokról a kenőpénzekről, melyeket 
hozzátartozók kaptak halottjuk diagnózisának megváltoztatásá-
ért. Emberi tulajdonságunk, hogy a hozzánk közelebb állóknak 
könnyebben és több esetben hiszünk el bármit, mint az idege-
neknek, akikkel kapcsolatban már elég erős gyanakvás fejlődött 
ki sok mindenkiben, hogy be akarnának csapni. Talán igen, talán 
nem, ezért nem árt időnként a saját fejünkre hagyatkozni.

MOLNÁR
JUDIT

KÖZTERÜLET




