
A legkorábbi matematikai szövegek Mezopotámiából (az időszámításunk előt-
ti 1900 körüli időből származó Plimpton 322), az ókori Egyiptomból (i. e. 1800 
körüli Rhind-papirusz), a Középbirodalom idejéről (i. e. 1300 körüli berlini pa-
pirusz), valamint az ókori Indiából (i. e. 800 körüli Sulba szútrák) kerültek elő. 
Ezek a szövegformák mindegyike a Pitagorasz-tétellel (azaz az euklideszi geo-
metria alapvető állításával) foglalkozott, amely a jelek szerint a legkorábbi, il-
letve a legelterjedtebb matematikai jelenség volt az alapvető aritmetika és a 
geometria után. Az ókori görögök matematikai munkáit sokan a legfontosabb 
kidolgozások közé sorolják, ugyanis azok nagymértékben bővítették ezen tudo-
mányág módszereit és tárgykörét. Az ókori és középkori fejlődési fellángoláso-
kat legtöbbször évszázadokon át tartó stagnálás követte. Az itáliai reneszánsz-
szal (16. század) kezdődően a fejlődések a matematikán belül egyre nagyobb 
ütemben követték egymást, ez a jelenség mindmáig megfigyelhető. A matema-
tika kifejezés a görög mathéma szóból ered, jelentése: tudomány. Mára a 
szó főleg a mennyiség, szerkezet, tér és változás deduktív tudományára utal.

KALENDÁRIUM

A matematika eredete

Július 29., szerda
Az évből 211 nap telt el, hátravan még 
155.
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Unitárius naptár: Márta
Evangélikus naptár: Flóra, 
Márta
Zsidó naptár: Áv hónap 8. napja

A Flóra mitológiai származású női 
név, a virágok, illetve a tavasz római 
istennőjének neve, jelentése: virág. 
Rokon neve: Florinda. Sass Flóra 
(1841–1916) nagyenyedi születésű Af-
rika-kutató volt, Samuel Baker brit fel-
fedező felesége. Ő az egyetlen magyar 
felfedezőnő, akit az afrikaiak a Mya-
due (Hajnalcsillag) névvel illettek. 
Tiszteletére az ugandai Murchison-
víz esésnél emléktáblát helyeztek el.
A Márta arameus gyökerű női név, 
jelentése: úrnő. Szent Márta a Jézus 
által feltámasztott Lázár nővére volt, 
akit a szolgálok, háziasszonyok és ven-
déglátók védőszentjeként tisztelnek.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Túlságosan könnyelműen cselekszik, így 
nem látja át az összefüggéseket, és nem 
képes számolni a következményekkel. 
Ma ne hozzon döntéseket!

Bízzon önmagában és saját képességei-
ben! Ne hagyja magát íg éretekkel   
ámítani, ugyanis a célkitűzéseit most 
csakis kemény munkával érheti el!

Zűrös feladatok várnak Önre. Nagy szük-
sége lesz a diplomáciai érzékére és a 
szakmai tapasztalataira, hogy azonnal 
átlássa az összefüggéseket.

Rendkívül szétszórt, emiatt nem képes 
megvédeni az álláspontját. Legyen türel-
mes, és ne akarjon mindenáron úrrá len-
ni a határozatlanságán!

Próbálja meg pozitív irányba terelni a 
gondolatait, és mindig válassza az egy-
szerű módszereket! Váratlan helyzetek-
ben használja ki a tapasztalatait!

Tele van energiával, ezért valósággal ke-
resi a kihívásokat. Egyszerre egy kérdés-
sel foglalkozzék, mert csak így végezhet 
igazán hasznos munkát!

Rendkívül nyitott és elfogadó, emellett 
remekül kommunikál. Használja ki a 
helyzetet, és erősítse meg mind a szak-
mai, mind a személyes kapcsolatait!

Olyan körülmények adódnak, amelyeket 
ha megragad, nagyot lendíthet a karrier-
jén. Viselkedjék céltudatoson, használja 
ki a különleges alkalmakat!

Kiválóan alakulnak ügyei, de csakis ad-
dig, míg nem vállal nagy kockázatot. Ma-
radjon meg a saját elhatározásainál, il-
letve a jól bevált módszereknél!

Ha nem fontolja meg a tanácsokat, köny-
nyen tévútra tévedhet! Éppen ezért ne kí-
sérletezgessen, csak olyan dolgokba fog-
jon, amiben teljesen biztos!

Bonyolult napra készülhet, egy váratlan 
esemény előnytelenül befolyásolja elha-
tározásait. Igyekezzék nyugodt maradni, 
kerülje a feszült helyzeteket!

Komoly eredményeket érhet el, ameny-
nyiben élelmes marad, és kihasználja a 
lehetőségeket. Legyen nagyon óvatos, ne 
cselekedjék meggondolatlanul!

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
21° / 27°

Kolozsvár
23° / 28°

Marosvásárhely
25° / 28°

Nagyvárad
27° / 30°

Sepsiszentgyörgy
21° / 27°

Szatmárnémeti
26° / 29°

Temesvár
26° / 31°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. augusz-
tus 9-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
29/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Férj és feleség sétálnak az utcán. Az asz-
szony észreveszi, hogy egy barátnője új 
ruhában jön velük szembe, és így szól 
a férjéhez:
– Amikor Mari ideér, dicsérd meg az új 
ruháját!
– Miért akarod, hogy hízelegjek?
– Dehogy akarom. Tegnap egész este azt 
bizonygattam neki, hogy neked milyen... 
(Poén a rejtvényben.)

Séta közben

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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Pénzforgatag

Ahogy a lagzikban a menyasszonyt, úgy kapkodják el a pártok 
egymástól a nyugdíjemelési ígéretcsokrokat, azon igyekezve, 
hogy a másiknál hangzatosabbat tudjanak kiáltani, a vészesen 
közeledő választásokig valahogy sikerüljön elámítani és a ma-
guk oldalára csalni a szavazókat. De tulajdonképpen nemcsak a 
szeptember végére meghirdetett helyhatósági választás közele-
dik, hanem a szintén szeptemberre beígért negyvenszázalékos 
nyugdíjemelés határideje is. Harminc éve jól követhető mód-
szerrel történt ez a bizonyos ígéret: abszolút előkészítetlenül, 
pillanatnyi, jól hangzó ötlet alapján, hisz a negyven százalék már 
majdnem fél összeg, de sokkal hihetőbb, mintha ötvenszáza-
lékos emelésről beszélnének, amire sok hitetlenkedő azonnal 
lecsapott volna, számonkérve a folyamatosan fogyóban lévő ál-
lamkasszán a szükséges összeget. Így viszont majdnem mindenki 
elhitte, hogy a közel egy év múlva ígért pénz addig csak összejön 
valahogy. Gyorsan meg is szavaztatták, törvényerőre emelkedett, 
s már csak ki kell várni a végét. Ez az a bizonyos módszer, amiről 
fentebb szóltam, hisz mindig így játszottak, soha nem másnap-
ra vagy a jövő hétre ígérve a változást, hanem jó sokára, hisz ad-
dig sok minden történhet. És történt is mindig valami, leginkább 
újabb kölcsönök. Az elmúlt ősszel viszont a talán már jól kigondolt 
kölcsönkérési procedúrát keresztülhúzta a váratlan sikerrel járó 
kormánybuktatás, aminek a szocdemek tulajdonképpen örül-
tek is: megvan a törvény, csakhogy most már nem az ő vállukat 
nyomja, hanem az új kormányét. Az új kormány viszont nagyon 
gyorsan felfedezte az „ahol nincs, ott ne keress” népi bölcsesség 
igazát, vagyis a majdnem üres büdzsét, amit csak a sok tartozás 
nyom. Bejelentették az emelés elmaradását, amire megkezdődött 
a fergeteges forgatag: immár ellenzéki fedezékből, épp az egészet 
elindítók piszkálták fel az embereiket, kioktatva őket, hogy első-
sorban ne a pénzről beszéljenek, hanem a meglévő törvény be 
nem tartásáról. A nagy garral beígért speciális juttatások szintre 
hozása lekerült a műsorról a negyven százalékkal együtt, csak 
még nem sikerült kitalálni, mennyit is mondjanak be. És egyre 
gyakrabban hallani a harminc éve szintén ismert „csak jussunk 
mi oda, akkor majd…” sóhajt, amit úgy rebegnek, mintha most 
sem ők volnának kormányon, hanem valahonnan valakik mind-
egyre számunkra valami nagyon szépet és jót kiabálnának be.
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