
A szociológia a társadalmi élet összetevői, az egyének, csoportok, szerveze-
tek, intézmények életének, illetve működésének törvényszerűségeit, szabálya-
it és folyamatait vizsgáló elméleti és gyakorlati tudomány. Tárgyterületei töb-
bek közt a család, kisebbségek, oktatás, vallás, politika, lakóhely, bűnözés, 
szellemi és egészségi környezet társadalmi kérdéseivel foglalkoznak. Új terüle-
tei (mint például a hálózatelemzés vagy a környezeti szociológia) pedig folya-
matosan bővülnek. A szociológia a társadalmi folyamatokat, többek között a 
társadalmi rétegződés és mobilitás, kommunikációelmélet, szociálpszicholó-
gia, demográfia és társadalomstatisztika ismereteivel és eszközeivel vizsgálja. 
Elemzés alá kerülnek a csoportokon belül vagy azok között létrejövő viselke-
dési formák. A diszciplína kutatási eredményeit oktatók, tervezők, jogászok, 
hivatalnokok, fejlesztők, közgazdászok és más szakmabeliek is használják, 
akik a társadalmi problémák megoldásában érdekeltek, és e célból közpoli-
tikai tevékenységet folytatnak. A tudományág elnevezése a latin socius (ma-
gyarul: társ/társaság); valamint a görög logosz (tudás) szavakból jött létre.

KALENDÁRIUM

A szociológia fogalma

Július 5., hétfő
Az évből 186 nap telt el, hátravan 
még 179.

Névnapok: Emese, Sarolta
Egyéb névnapok: Antal, Anton, Cip-
riána, Ciprienn, Félix, Lotti, Lőrinc, 
Metód, Sarolt, Vilmos, Zoé, Zója

Katolikus naptár: Zaccaria Szent 
Antal, Emese, Sarolta
Református naptár: Emese
Unitárius naptár: Emese, Sarolta
Evangélikus naptár: Emese, Sarolta
Zsidó naptár: Tammuz hónap 
25. napja

Az Emese régi magyar női név, je-
lentése: anyácska. A magyar mito-
lógia szerint Emese az Árpád-házi 
uralkodócsalád ősanyja volt, akinek 
a hitvese feltehetőleg Ügyek törzs-
fő fi a, Álmos vezér volt. A kifejezés 
a magyar nyelv ősi rétegéből ered, 
amely az ótörökben is megtalálha-
tó azonos jelentéssel.
A Sarolta női név a török gyökerű, ré-
gi magyar Sarolt változata, jelentése: 
fehér menyét. Később a Károly férfi -
név francia nyelvű női párjának, a 
Charlotte-nak a magyarítására kezd-
ték használni. A Sára névvel csak ön-
kényesen kapcsolták össze.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Eluralkodott Önön a bizonytalanság, így 
minden folyamatban lévő munkája ku-
darcba fullad. Tegye félre a büszkeségét, 
és bátran forduljon segítségért!

A túlzott merészsége miatt rengeteg hi-
bát követ el. Mielőbb változtasson a ma-
gatartásán, ha nem akarja, hogy a prob-
lémái megsokszorozódjanak.

Lehetősége adódik komoly lépéseket ten-
ni a karrierjében, amennyiben türelmes 
marad, és kivárja a megfelelő pillana-
tot az érvényesülésre.

Képtelen túllépni a magánéleti problé-
máin, így ne számítson kiemelkedő telje-
sítményekre! Lehetőleg csak a határidős 
munkákra összpontosítson!

Új lehetőségek sodródnak Ön elé, és 
csakis Önön múlik, miként használja ki 
ezeket. Ha nem tud döntést hozni, hall-
gassa meg a társai véleményét!

Kiválóan kamatoztatja a készségeit. Min-
den újra fogékony, ennek fényében olyan 
folyamatok részesévé válhat, amelyeket 
eddig csupán kívülről figyelt.

Számos kihívással kell szembenéznie, a 
sors próbára teszi a képességeit.  Őrizze 
meg a higgadtságát, az aggodalmasko-
dás csak ront a helyzetén!

A mai napon ne számítson támogatásra, 
ezért törekedjék a függetlenségre, intéz-
ze egyedül ügyeit. Főként a határidős te-
endőket részesítse előnyben!

Ma remek formában van, tele van tett-
vággyal. Használja ki ezt a lendületet, és 
vállalja be azokat a feladatokat, amelye-
ket korábban visszautasított!

Komoly próbatételek várják ma Önt. Al-
kalmazza a diplomáciai érzékét, és mind-
végig maradjon rugalmas! Így biztonság-
ban tudja rendezni az ügyeit.

Magabiztosságának és céltudatosságá-
nak köszönhetően szinte minden hely-
zetben talál kiutat. Most érdemes lenne 
tisztáznia a kényes kérdéseket.

Ezúttal könnyen a végére járhat a teendő-
inek, ezért lehetőleg az egyszerű megol-
dásokat válassza, és lehetőleg ne bonyo-
lódjon bele a részletekbe!

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.

HELYI SPECIFIKUM  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
19° / 23°

Kolozsvár
21° / 25°

Marosvásárhely
21° / 25°

Nagyvárad
22° / 27°

Sepsiszentgyörgy
20° / 23°

Szatmárnémeti
22° / 26°

Temesvár
27° / 30°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. július 
18-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
5/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Kovács elmegy az orvoshoz, mert felda-
gadt a lába. A doktor megvizsgálja, majd 
a kezébe ad egy nagy szem tablettát.
– Várjon egy kicsit, hozok vizet – mondja, 
és kimegy.
A beteg nagyon türelmetlen, un várakozni, 
odasántikál a csaphoz, és gyorsan beveszi 
a tablettát. Ezután visszatér az orvos egy 
vödör vízzel:
– Na, most feloldjuk ebben a tablettát, az-
tán áztassa benne ... (Poén a rejtvényben.)

Az orvosnál

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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Hangfogós csattanó

Jól időzítette megszólalását a tanügyér: tanév legvégén dobta 
be ötletét, hogy minden lehetséges ellenkezést majd csak őszire 
halasszon az, akinek ilyesmi jutna az eszébe, ő pedig szép nyu-
godtan kitölthesse a nyári vakációját. Az ominózus ötlet ugyanis 
épp vakációval kapcsolatos, és a hozzá közelállók még meg-
feddnék, hogy nagy buzgalmában saját maga alatt is elvágta a 
fát. A kĳ elentés rövid volt és tömör, az eddig rávesztegetett szö-
veggel ellentétben, vagyis azt mondta: nem ártana lefaragni eb-
ből a hosszú nyári vakációból, magától értetődően a tanuló ifjú-
ság hasznára. S miután ezzel a „csattanóval” befejezte a lassan 
másfél éve tartó vírushelyzet miatt tragédiává érett tanügyi hely-
zetet, elvonult a színről. Csakhogy épp a sunyiskodása miatt túl 
csendesre sikerült a csattanó, mintha valamiféle hipermodern 
technológiával készített olyan hangfogót rakott volna fel a szava-
ira, ami szinte-szinte elnémította a mondandóját. Ha ugyanis ő 
valóban azt szerette volna, hogy a vakáció alatt nyugodtan, indu-
latoktól mentesen vitassák meg a felvetését és a tanévkezdésre 
készen álljon a szabadidőt kurtító tervezet, akkor kifejti, elma-
gyarázza, indokolja és megkéri az érintettek apraját és nagyját, 
őszig próbálják meg úgy körbejárni a témát, hogy a feladathoz 
méltóan megfogalmazott lehessen a megoldás is. De ez a sutto-
gó közlés legjobb esetben is csak a rossz szájíz generálására lesz 
elég. Belegondolni is rossz, milyen kaotikus viták lesznek szülők 
és tanerők, kis- és nagydiákok között, a minden felső utasításra 
azonnal rábólintó tanfelügyelők és az aktív tanerők között, végső 
soron pedig az egyes családokon belül, egymás között. Meg sem 
próbálok betekinteni a családok problémáiba, de a legnagyobb 
feladat mindenképpen a kisebb gyerekek otthoni és iskolába 
eresztési kötelezettségeinek zökkenőmentes megoldása lesz. 
Gyakorló tanár koromból tudom, hogy a tanítás nagyon összetett 
és folyamatosan felmerülő gondjaira azonnali megoldást igény-
lő, váratlan feladatokhoz mit sem konyító szülőknek leginkább a 
tanárok hosszú nyári vakációja okozott gyógyíthatatlan irigyke-
dési lehetőséget. Vagy épp a tanárok számánál jóval népesebb 
szülőtábornak szólt a miniszter hangfogós csattanója?! Ki tudja, 
lehet ez is valami előválasztási fogás, vagy egyszerű nemtörő-
dömség mindazzal és mindazokkal, akik együttesen jelentik a 
legtöbb gyerek számára örök emlékül megmaradó tizenkét évet.
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