
A rasszizmus olyan ideológia, amely kiemeli az emberek külső vagy belső sa-
játságát, ezekhez pedig morális, társadalmi vagy politikai különbségeket ren-
del hozzá. Az így létrehozott csoportok közt (feltételezett tulajdonságait vagy 
értékeik alapján) egyfajta hierarchia jön létre. A 19. század közepétől a nyu-
gat-európai gondolkodásmód morálisan helytálló, azaz természetes folya-
matként kezdte elfogadni az európai kontinens területein kívüli népek gyar-
mati leigázását, és az emberi rasszokat külön fajoknak állította be. Az 1880-as 
évekig az efféle faji diszkrimináció az észak-amerikai kontinensen, valamint 
az európai bevándorlók által uralt fehér telepes társadalmakban is szélső-
ségesen jelen volt. A 20. század elejére a rasszista gondolkodásmód Euró-
pa-szerte még uralkodó nézetként szerepelt, később viszont a nyugat-európai 
eszmeiség rákényszerült annak a ténynek az elfogadására, hogy minden em-
ber egyetlen fajhoz tartozik. A rasszista megnyilvánulások és előítéletek a 20. 
század végére egyre kisebb méreteket öltöttek világszerte. A rassz kifejezés 
a francia race kifejezés magyarosított alakformája, amely emberfajtát jelent.
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Az Iván férfi név a héber gyökerű Já-
nos név szláv formájából származik, 
jelentése: Isten kegyelme. Női párja: 
Ivána. Rokon nevek: Jovános, Ivános. 
Mándy Iván (1918–1995) író, újságíró 
és forgatókönyvíró volt, akit munkás-
ságáért Baumgarten-díjjal (1948) és 
Kossuth-díjjal (1988) méltattak. Írásait 
elsősorban a kisemberek és a társa-
dalom elesettjeinek világa határozta 
meg. Főbb művei: A huszonegyedik 
utca, Fabulya feleségei, Egy ember 
álma, Mi van Verával? A 60-as évektől 
számos játékfi lmnek írt forgatóköny-
vet, emellett gyermekkönyvei is klasz-
szikussá váltak (pl. Csutak-sorozat).

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Keressen újfajta megoldásokat a zátony-
ra futott feladataira! Akár szokatlan ötle-
tekkel is előrukkolhat, uralkodó bolygója 
ma mindenben támogatja Önt.

Megterhelő napra készülhet. Precízen 
kell megterveznie a teendőit, hogyha azt 
szeretné, hogy a kötelezettségei mellett a 
magánéletére is jusson ideje.

Ma komoly terhektől szabadulhat meg, 
de ezek érdekében dolgoznia kell. Ha 
szabadjára engedi a képzelőerejét, ké-
pes lesz megtalálni a válaszokat.

Tele van lendülettel, úgy érzi, szinte min-
den akadályon könnyedén túl tud lépni. 
Most alkalma lesz próbára tenni a szak-
mai tudását és a képességeit.

Zsúfolt programja miatt kissé behatárol-
tak a lehetőségei. Ennek ellenére marad-
jon éber, és ne határolódjon el az Ön kö-
rül zajló eseményektől!

Az üzleti ügyei kiválóan alakulnak, de 
csupán addig, ameddig nem vállal túl 
nagy kockázatot. Maradjon a bevált 
módszereknél és a saját döntéseknél!

Belekezdhet az új tervébe, de legyen elő-
vigyázatos! Ha úgy érzi, az Önre váró ese-
mények messze sodorják a céltól, változ-
tasson az álláspontján!

Eredményes pillanatok várnak Önre. 
Nyugodtsága most arra készteti, hogy 
addig ne nyugodjék, amíg nem talál min-
denkinek elfogadható megoldást.

Agyafúrtságra, illetve szakmai tapaszta-
latokra lesz szüksége ahhoz, hogy átvé-
szelje a mai napot. Bármilyen helyzetbe 
kerül, őrizze meg a nyugalmát!

Bár nagyvonalúan viselkedik, emellett 
kissé könnyelmű is, ami a munkája so-
rán gondokat okozhat. Fogja vissza ma-
gát, és a döntéseket halassza el!

Hajlamos megalapozatlanul, csak a kül-
sőségek alapján megítélni dolgokat. Vál-
toztasson a hozzáállásán, ha nem akar 
ellenségeket szerezni magának!

Legyen nyitott mások elképzeléseire, for-
dítsa a figyelmét a társai felé! Így a saját-
jaihoz is jó ötleteket kaphat, és könnyeb-
ben átléphet az buktatókon.

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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Csíkszereda
18° / 22°

Kolozsvár
19° / 22°

Marosvásárhely
19° / 21°

Nagyvárad
21° / 22°

Sepsiszentgyörgy
18° / 22°

Szatmárnémeti
20° / 23°

Temesvár
20° / 24°
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5-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Jancsi egy kerékpárt kapott. Apja büsz-
kén nézte az ablakból, ahogy a lakóte-
lep körül cikázott.
– Nézd, apa! Kéz nélkül!
– Jól van!
Következő körben.
– Nézd, apa! Láb nélkül!
– Jól van.
Következő körben:
– ... (Poén a rejtvényben.)

Apa és fia

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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A ló másik oldala

Hogy is maradhatna érintetlen ebben a gyorsan változó világunk-
ban éppen az értékrendünk?! Csak nem kötelezzük magunkat 
arra, hogy ki tudja, milyen avatag szempontok szerint értékeljük 
környezetünket és benne természetesen önmagunkat?! Hol van 
az már, amikor a fejlődési piramis csúcsán az ember feszített, 
minden más élőlény csak nála lentebb vagy még lentebb?! És 
mindezt arra az ugyancsak idejétmúlt állításra alapozva, hogy az 
ember az egyetlen gondolkodó lény. Magam is hallottam olyan 
elméletet, hogy az egyszerű víz, a csapból folyó H2O is érző en-
titás, vagyis megérzi, szeretettel, gyengédséggel nyújtjuk-e a 
pohár felé a kezünket, vagy közömbösen, ne adj’ isten kénysze-
redetten. És ezt – az általam mai napig ordító blődségnek tartott 
– felfedezést nem egy álmodozó művészlélek, hanem a kőke-
mény realitások talaján botladozó fi zika–kémia szakos kolléga 
mondta, amikor pedig kiderült, hogy nem viccből tette, sőt be-
vallottan boldog, amiért nincs humorérzéke, csak annyit voltam 
képes kérdezni tőle: ha esetleg a víz nem érzi a poháron át a felé 
áradó szeretetemet, akkor mivel bosszulja meg magát?! Hirtelen 
belefagy a pohárba, vagy ha nagyon haragszik, elvegyül a mindig 
kéznél tartott méreggel, s akkor annyi a neveletlen vízivónak?! 
Egy kicsit megorrolt, amiért nem veszem komolyan az ő mély, 
tudományos közléseit, de ennyiben maradtunk. Szóval, ha a víz 
ilyesmikre képes, akkor miért csodálkozunk, ha sokan a frász-
bukra nem saját arcképükkel jelentkeznek be, hanem maguk he-
lyett házi kedvenceik képét pakolják ki? Ha tőlem egy-egy ilyen 
kutyával-macskával álcázott megkérdi, miért nem fogadtam el a 
felajánlott barátságát, mindannyiszor elmondom, állatokkal nem 
levelezgetek. Újabban azt is hallottam, a hazai rendőrörsökön 
megalakul egy-egy kifejezetten állatvédő szakosztály, aminek 
elsődleges feladata lesz az állatokkal embertelenül bánók elfo-
gása. Érdekes, ha az embereket bántják, azért már nem gerjed 
fel túlságosan a rendvédelem, annyira hozzászoktak. Egyszóval 
ez a túlzásba vitt állatmánia, a ló másik oldala szép, új világunk 
szerves része lett. Olyannyira, hogy hamarosan nem csupán 
frusztrált léleknek mondják majd az állatokkal való együttélést 
elutasítókat, de a kolompszót követő birkákat úgy fogják ido-
mítani, hogy pásztoruk elmagyarázza majd nekik, miként köves-
sék minél hűségesebben a vezérszóra baktatgató embernyájat.
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