
Minden bizonnyal már az ókortól kezdődően léteztek gyarmatok, bár az óko-
ri népek (elsősorban a hellének és a föníciaiak-punok) városállamai másfaj-
ta, alárendelt városállamokat hoztak létre, nem egy terület fölött uralkodtak. 
Az első európai gyarmatbirodalmat Portugália alakította ki a felfedezések ko-
rában (15. század). Ezt követően Spanyolország, a Brit Birodalom, Franciaor-
szág, Hollandia, illetve Németország is elkezdte a gyarmatosítást. Európán kí-
vül a legtöbb ország egy gyarmatbirodalom részévé vált. A gyarmatokon belül 
sajátos szerepe volt Ausztráliának, amely az Egyesült Királyság fegyenctelepe-
ként működött. Hasonló szerepe volt Franciaországban a Francia Guyanához 
tartozó Ördög-szigetnek. A birtokba vett területeken élő lakosság sok esetben 
nem rendelkezett ugyanazokkal a jogokkal, mint a gyarmatosító ország lakos-
sága. Egyes történészek az első gyarmatosításoknak a keresztes hadjáratokat 
tartják. A fennhatóságok alatt álló területek függetlenedési folyamata az ame-
rikai függetlenségi nyilatkozattal vette kezdetét1776-ban, és eltartott a 20. 
századig. Ma is léteznek még gyarmatok, főleg a Csendes-óceán környékén.

KALENDÁRIUM

A gyarmatosítás története

Szeptember 1 1., szerda
Az évből 254 nap telt el, hátravan 
még 111.

Névnapok: Teodóra, Jácint
Egyéb névnapok: Emánuel, Emil, 
Emílián, Félix, Helga, Igor, Jácinta, 
Károly, Milán, Milton

Katolikus naptár: Szent Jácint, 
Szent Igor, Helga, Teodóra
Református naptár: Teodóra
Unitárius naptár: Árpád, Teodóra
Evangélikus naptár: Teodóra
Zsidó naptár: Elul hónap 
11. napja

A Teodóra germán származású női 
név, amely latin közvetítéssel jött 
létre, jelentése: Isten ajándéka. Férfi  
párja: Teodor. A Dóra és a Dorottya 
személynevek szintén ebből ered.
A Jácint görög gyökerű férfi név, 
mely a Hüakinthosz mitológiai név 
latin formájából jött létre. Női párja: 
Jácinta. A jácint virágnak a neve is 
a mondai alak nevéből származik; 
a legenda szerint a szép ifj ú kivívta 
az istenek haragját, majd életét vesz-
tette, a véréből pedig keletkezett a 
róla elnevezett virág, amelyből nap-
jainkban mintegy háromszáz fajta 
létezik világszerte.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bár a munkáját állandó nehézségek bo-
nyolítják, kitartásával szinte minden te-
endőre megtalálja majd az ideális meg-
oldást. Őrizze meg az önbizalmát!

Kivételes alkalma adódik érvényesíteni 
az eddig csak körvonalazódott elképze-
léseit. Készítsen ütemtervet, aztán bát-
ran lépjen a tettek mezejére!

Maradjon határozott, valamint céltuda-
tos, és mindvégig az Ön által kijelölt úton 
haladjon! Ne engedje, hogy bárki is Önre 
erőltesse a saját akaratát!

Legyen előzékeny a környezetében élők-
kel. Ám a véleményét ne hallgassa el 
még akkor sem, hogyha az minden te-
kintetben különbözik a másokétól!

Komoly kihívásnak kell eleget tennie. Te-
gye félre a büszkeségét, és kérjen támo-
gatást a kollégáitól, mert csakis így old-
hatja meg a jelenlegi helyzetet!

A teljesítmény érdekében zárjon ki min-
den negatív tényezőt, és csak akkor vál-
laljon új feladatokat, hogyha már végle-
gesítette a folyamatban lévőket!

Kerülje a könnyelmű lépéseket, mert 
azok beláthatatlan következményeket 
eredményezhetnek! Vonuljon a háttérbe, 
és bízza másokra az irányítást!

Eredményekben gazdag nap vár ma Ön-
re. A teljesítmények felszabadulttá te-
szik, és arra ösztönzik, hogy átértékelje 
a hivatásbeli kapcsolatait.

Kiszámíthatatlan viselkedésével megne-
hezíti a dolgát a környezetében élőknek, 
emellett sok hibát követ el. Mielőbb vál-
toztasson a hozzáállásán!

Kissé rosszul mérte fel a helyzetét, ezért 
ne hozzon olyan változtatásokat, ame-
lyek veszélybe sodornák az eredményeit 
vagy az anyagi biztonságát!

Munkái elsősorban precizitást igényel-
nek, ezért szánjon elegendő időt a részle-
tek kidolgozására. Próbáljon eleget tenni 
minden kötelezettségének!

Ezúttal hamar elveszíti a türelmét, és 
képtelen szót érteni a társaival. Ha lehet, 
kerülje a konfliktushelyzeteket, igyekez-
zék uralkodni az indulatain!

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.

BALKÁNI RESTAURÁLÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
15° / 22°

Kolozsvár
19° / 26°

Marosvásárhely
19° / 25°

Nagyvárad
22° / 26°

Sepsiszentgyörgy
18° / 23°

Szatmárnémeti
21° / 26°

Temesvár
21° / 26°

Szolgáltatás2019. szeptember 11.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. szep-
tember 22-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
1 1/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Egy részeg fickó igyekszik felkapaszkodni 
otthon, a ház lépcsőjén. A felesége felri-
ad a zajra, és lekiált neki a hálószobából:
– Mit csinálsz ilyenkor? Akkora lármát 
csapsz, hogy felkelnek a szomszédok!
– Csak egy hordó sört akartam felvinni 
a lépcsőn! – feleli a részeg férj.
– Ugyan már, hagyd a csodába! Majd 
holnap reggel felhozod!
– ... (Poén a rejtvényben.)

Megy a lépcsőn

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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Szégyenletes
skatulyázás

Fekete karszalagos tüntetésre szólították fel a diáktanácsok a 
tanulókat, a szakiskolákkal kapcsolatos minősíthetetlen intéz-
kedések miatt. Nem tudom, kinek az „agyában” született meg az 
ötlet, hogy éles határvonalat húzzanak az elméleti és a szakok-
tatást választó fi atalok között, a lehető legvilágosabban alulér-
tékelve azokat, akik egy szakmát választanak, de ez a kegyetlen 
skatulyázás egyenesen elítélésként is értelmezhető. Hiszen a 
lényeg, hogy aki nem éri el az 5-ös átlagot a képességfelmérőn 
vagy az esetleges felvételin (mert tudtommal még nem állítot-
ták vissza a középiskolába való felvételi vizsgák sok-sok éven 
át simán és kifejezetten hasznosan működő rendszerét), szóval 
az 5-ös alattiak csakis szakiskolába iratkozhatnak. A következő 
lépése az lesz a szedett-vedett, diplomákat vásárló, ám egyéb-
ként notórius, iskolakerülő miniszteri papírsétáltatóknak, hogy 
fennhangon kĳ elentsék: a szakiskolai tanulók másodrendű em-
berek, nincs joguk fenntartott fejjel járni, mert beleakadnának 
abba a bizonyos, ötössel jelzett mérőlécbe? És érdekes (ugyan-
akkor nagyon dicséretes is), hogy elsőként a diákság emeli fel a 
szavát emiatt a diszkrimináció miatt, úgy látszik, a tantestületek 
elfogadhatónak tartják. Ahogy az 1992-es érettségi előtt bedo-
bott és mai napig élő bődületet is, hogy tizenkét éven át a fi atal 
úgy tudja, ötössel átmegy, az érettségin viszont csak a 6-os átlag 
érvényes. Miért is?! Mert valami nagyokosnak ez a szikra pattant 
ki a fejéből! Úgy látszik, az illető azt sem tudta, hogy az érettségi 
záróvizsga, tudásösszegzés, nem pedig versenyeztetés, amikor 
esetleg a meglévő egy-két hely elfoglalásához talán a csillagos 
tízes sem volna elég. Annak idején háborogtunk egy páran emiatt 
az értelmetlenség miatt, de a nagy többség leintett, mondván, ez 
a rendelet, ezt kell követnünk. Most pedig ez a szakiskolai degra-
dálás?! Ráadásul akkor, amikor folyton siránkozik mindenki a jó 
szakemberek, illetve a külföldre tóduló fi atalok tudásának a hiá-
nyán, vagy netán az esztelen rendeletet vakon követők azt hiszik, 
a szakmunkásnak még írni-olvasni sem nagyon kell tudnia?! 
Szomorú magatartás, olyan meggondolatlan elfogadása egy 
elítélendő rendelkezésnek, aminek beláthatatlan következmé-
nyei lehetnek. Az pedig, hogy a szakosztályokban nem szakmai 
ismeretet tanítók az elbliccelt órákért ugyanannyit kapnak, mint 
az elméleti osztályokban tanítók, etikailag hová sorolandó?!
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