
Az arab számjegyek (más néven európai számjegyek) a számrendsze-
rek legelterjedtebb reprezentációi világszerte, amelyek Indiában jelentek 
meg először időszámításunk előtt 400 körül. A 9. századra eljutottak Nyu-
gat-Ázsiába, a 970-es évek során pedig Európát is elérték, ahol arab szá-
mok megnevezést kapták, ugyanis az arab matematikusok, illetve csilla-
gászok munkássága révén váltak közismertté. Arab nyelvkörnyezetben a 
kelet-arab számjegyeket indiai számoknak nevezik, valamint kissé elté-
rő jelölésekkel használják. A hindu–arab számrendszer 1-től 9-ig terjedő 
szimbólumai a bráhmí jelképekből alakultak ki. Az első, később 1, 2, 4 és 6 
számjegyként alkalmazott szimbólumok az időszámításunk előtti 300 tá-
jékáról fennmaradt buddhista szövegekben találhatók. Nem sokkal ezután 
a 7-es és a 9-es használata is megjelent. Egészen a modern időkig az arab 
világban ezen numerikus karaktereket kizárólag a matematikusok alkal-
mazták. A középkori muszlim tudósok a babilóniai számrendszert hasz-
nálták, míg a kereskedők az úgynevezett abdzsad számokat. Magyar nyelv-
területen az arab számjegyeket a 15. század közepén kezdték adaptálni.

KALENDÁRIUM

Az arab számjegyek eredete

November 15., hétfő
Az évből 319 nap telt el, hátravan 
még 46.

Névnapok: Albert, Lipót
Egyéb névnapok: Artúr, Bogát, 
Dezső, Gertrúd, Leopold, Richárd

Katolikus naptár: Nagy Szent 
Albert, Lipót
Református naptár: Lipót
Unitárius naptár: Dávid Ferenc 
halálának napja
Evangélikus naptár: Albert, Lipót
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
11. napja

Az Albert férfi név a német eredetű 
Adalbert német rövidülése, jelentése: 
nemes, fényes, híres. Női párja: Al-
berta. Szenczi Molnár Albert (1574–
1634) református lelkész, nyelvtudós, 
fi lozófus, zsoltárköltő, műfordító volt, 
a korának kiemelkedő tudós alakja. 
Latin nyelvű magyar nyelvtanát a 18. 
századig kézikönyvként használták, 
ezzel nagy mértékben hozzájárult a 
magyar nyelvhasználat, illetve a he-
lyesírás egységesüléséhez.
A Lipót férfi név a germán gyökerű Le-
opold magyar alakváltozata, elemei-
nek jelentése: merész nép. Női formái: 
Leopolda, Leopoldina.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Szakmailag sorsdöntő fejlemények vár-
nak ma Önre. Maradjon megfontolt, és 
lehetőleg mindig cselekedjék összhang-
ban a környezetében élőkkel!

Nehezen halad a dolgaival, ezért a válto-
zások most jótékony hatással lehetnek a 
tevékenységeire. Legyen nyitott, ne ide-
genkedjen az újításoktól!

Készüljön arra, hogy szokatlan munkák-
kal kell megbirkóznia! Őrizze meg az op-
timizmusát, és hagyja figyelmen kívül az 
Önt támadó kijelentéseket!

Számos teendő zúdul a nyakába. Csak 
úgy tud megbirkózni a sok teherrel, ha 
rangsorolja a tennivalókat, a kevésbé 
fontosabbakat pedig elnapolja.

Ezúttal megcsillogtathatja az erényeit, és 
magára vonhatja azon személyek figyel-
mét, akiktől az előmenetele függ. Marad-
jon minden helyzetben kitartó!

Elérhető közelségbe kerülnek a célki-
tűzései, az eredmények viszont az Ön ki-
tartásán múlnak. Legyen megfontolt, il-
letve tartsa meg az optimizmusát!

Elcsitulnak Önben a belső ellentétek, így 
megtalálja azt a belső egyensúlyt, amire 
már annyira vágyott. Szenteljen több időt 
a személyes problémáira!

Igyekezzék nyitott lenni az új dolgok be-
fogadására, és merjen változtatni a ko-
rábbi elgondolásain! A váratlan helyze-
tekben viselkedjék diplomatikusan!

Mivel túl engedékeny, könnyen kihasz-
nálhatják. Válogassa meg, kivel ke-
rül kapcsolatba, ezzel is csökkentve az 
esélyt arra, hogy túlvállalja magát!

Ötleteit csak akkor tudja sikerre vinni, ha 
segítőkre talál. Ámde vigyázzon, feltétel 
nélkül ne bízzon meg senkiben, nehogy 
véletlenül tévútra juttassák!

Sokat töpreng a közelmúlt eseményein, 
és aztán rájön, hogy hol tévedett. Tegye 
túl magát a történteken! A tanulságok ré-
vén korrigálhatja a lépéseit.

Tele van energiával, emiatt pedig hajla-
mos többet vállalni a kelleténél. Most 
jobban teszi, ha visszavesz a tempóból, 
és több figyelmet fordít önmagára.

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.





























A KÖD  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
4° / 8°

Kolozsvár
3° / 10°

Marosvásárhely
4° / 1 1°

Nagyvárad
4° / 10°

Sepsiszentgyörgy
3° / 9°

Szatmárnémeti
3° / 1 1°

Temesvár
4° / 1 1°

Szolgáltatás2021. november 15.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. novem-
ber 28-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY
Név:Tel.:

Cím:

A postás gyászjelentést visz a rendőr-
nek.
– Szomorú levelet hozok – mondja az 
ajtóban. – Meghalt valaki.
A rendőr átveszi a levelet, és azt 
mondja:
– Úristen, a bátyám halt meg. ... (Poén 
a rejtvényben.)

A levél

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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A nyomorúság válasza

Ki hitte volna, hogy ilyen hamar választ kapok az épp három hete 
megjelent kesernyés elmélkedésemre arról, miszerint vészesen 
közelinek érzem a harmincegy évvel ezelőtti állapotokhoz való 
visszatérést?! De a jelek szerint a nyomorúság mindent fi gyel, és 
végső soron nem is csoda, hiszen az említett akkori időkhöz ha-
sonlóan most is már egyre több helyen fellelhetőek a nyomai. És 
valószínűleg meg is sajnált, még jóízűt nevethetett is rajtam, a kis 
szerencsétlenen, aki azt hiszi, az ő visszatérését emlegetve felfe-
dezheti a spanyolviaszt. Még azt sem tudja – gondolhatta ma-
gában –, hogy az időszaki nyomorgás mondhatni törvényszerű, 
mivel a folyamatos, hosszan tartó jólét árt a közösségi morálnak: 
az emberek elbízzák magukat, ellustulnak, nem hajlandók még 
tervezni sem, hisz megvan mindenük, minek fáradozni, amikor 
lehet egyszerűen csak élvezni a bőség áldásait?! Az illetékesek 
ilyenkor szoktak bekopogtatni a nyomorúsághoz és esedezni, 
méltóztassék újra megjelenni egy időre. És ő nem kéreti sokat 
magát, hanem máris jön, mert neki sem kellemes, hogyha látja 
a sok lustálkodó, eszem-iszom mihasznát. Ez a szolgálatkészség 
lehet az oka, hogy alig hangzott el a papírhiány, máris beszélni 
kezdtek a hajdanán olyannyira ismerős élelmiszerhiányról. Nem 
csupán a mi tájainkon, de állítólag sokkal dúsabb vidékeken is 
gyorsan lepucolódtak az üzleti polcok. Szigorúan megszabott 
havi fejadagokról, illetve az utolsó előtti nyomorgás idején dívó 
kenyérjegyekről, amit viszont a közel hat évig tartó, addig nem 
tapasztalt kegyetlenséggel dúló második világháborúval magya-
ráztak. Hallomásból tudom, hogy akkor az emberek épp azért 
nem háborogtak, mert örültek, hogy éltek. A következő nyomor-
gás egészen más volt, hisz akkor bőven akadt ellenpélda, s men-
tek is jó sokan, ki merre látott és ki merre mehetett. Ezért is volt 
boldogság a harmincegy évvel ezelőtti ellazulás és a hit, hogy 
soha többé. Lám, épp egy emberöltő kellett az újabb hazavágás-
hoz: máris kiadós lista van azokról a boltokról, ahol tilos a napi 
szükségletet meghaladó bármilyen élelmiszernek a felvásárlása. 
Remélem, ez már nem írható az én elhamarkodott nyomorem-
legetésem kontójára, mivel azért épp ennyire kicsinyes bosz-
szúállónak mégsem gondolom Nyomor őkegyelmét, akinek 
akko ra ereje és hatalma van, hogy ha nem teszünk ellene sürgő -
sen valamit, képes akár az egész emberiséget maga alá gyűrni.
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