
A populációk túlnépesedése alapvetően ökológiai (környezettani) folyamat, 
amelynek pozitív és negatív hatásai egyaránt lehetnek: adott területen az erő-
források túlhasználása a populáció összeomlásához vezethet, ugyanakkor a 
(kényszerű) elvándorlás révén hozzájárulhat a faj elterjedési területének növe-
kedéséhez. Az emberiség túlnépesedése alapvetően akkor következik be egy 
adott területen, ha az ott élő emberek száma túllépi a terület hosszú távú teher-
bírását. Ez az egyszerű megközelítés azonban figyelmen kívül hagyja az egyéni 
környezetterhelés mértékét, mely személyenként és országonként is nagy elté-
réseket mutat. Nehéz megállapítani, hogy mennyi embert képes a teljes Föld el-
tartani, a kérdéskörben rengeteg tanulmány született már. Az emberiség hosszú 
történelme során 1800 körül érte csak el az egymilliárd főt, ennek a megduplázó-
dására azonban már csak 130 évre volt szükség. Bár a népesség továbbra is ren-
díthetetlenül nő, a növekedés üteme már 1963 óta csökkenő tendenciákat mutat 
(ekkor érte el csúcspontját, a 2,19%-os éves növekedést). Jelenleg évente 1,1%-
kal nő a világ népessége, ez a szám viszont 2050-re várhatóan 0,5% alá esik.
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A Dalma magyar eredetű női név, 
amelyet Vörösmarty Mihály alkotta 
eredetileg férfi névnek a Zalán fu-
tása című hőskölteményben. Petőfi  
Sándor is innen vette át, mint ál-
nevet. Női névként legelőször Vaj-
da Péter költő használta 1839-ben, 
majd később Jókai Mór.
Az Izabella vitatott származású női 
név, egyes források szerint a babilo-
ni–héber gyökerű Izebel női névnek 
a módosulása, jelentése: Bál isten 
fölemelt, mások viszont az Elisa-
beth (magyarul Erzsébet) spanyol 
alakformájából származtatják. Ön-
állósult változata: Bella.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ne töltsön túl sok időt ábrándozással, in-
kább figyeljen a jelenre, illetve az aktuá-
lis tennivalókra! Őrizze meg a kiegyensú-
lyozottságát, higgadtságát!

Megpróbáltatásokban lesz része, ezért 
szüksége lesz a rátermettségére. Azon-
ban bárhogyan is cselekszik, ne tegye 
kockára a szavahihetőségét!

Kiváló formában van, gyorsan túlteszi 
magát a rutintennivalókon. Keressen 
olyan elfoglaltságokat, amelyek új per-
spektívákat nyithatnak meg Ön előtt!

Lezártnak hitt gondok kerülnek újból elő-
térbe. Bárhogyan is alakulnak ma a dol-
gok, viselkedjék higgadtan, legyen nyi-
tott az észszerű megoldásokra!

Hivatásában ma olyan nehézségek vár-
nak Önre, amelyek első ránézésre megri-
asztják. Ne a kibúvókat keresse, hanem 
a megoldásokra fókuszáljon!

Nézeteltérésekbe bonyolódik. Ne enged-
je, hogy a kialakult helyzet elrontsa a mai 
napját! Maradjon nyugodt, és próbálja 
megtartani a tárgyilagosságát!

Legyen türelmes és egyszerre csak egy 
munkálattal foglalkozzék! Csak így lesz 
képes felmérni a buktatókat, és elkerül-
ni az esetleges bosszúságokat.

Számos akadállyal kell megküzdenie, 
így lassabban halad a feladataival, mint 
ahogyan azt szeretné. Ne veszítse el a tü-
relmét, maradjon kitartó!

Váratlan fordulatok teszik mozgalmassá 
a napját, és bizonyos ügyeiben komoly 
lépéselőnyre tehet szert. Éljen a sors ál-
tal felkínált lehetőségekkel!

Komoly buktatók rejtőznek a mai tevé-
kenységei mögött. Mielőtt bármilyen dön-
tést hoz, hallgassa meg kollégái javasla-
tait, majd alaposan mérlegeljen!

Remek ötletekkel áll elő, a megérzései 
pedig eredményesnek bizonyulnak. Kö-
vesse az ösztöneit, így majd mindenre 
ideális megoldásokat találhat!

Felszínre kerülnek a rejtett képességei, 
amelyek kihasználatlanul lapultak Ön-
ben. Ezúttal még önmagát is meglepi az-
zal, hogy miket képes elérni.

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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24° / 30°
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21° / 27°

Szatmárnémeti
25° / 31°
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28° / 33°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. július 
25-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Vendégségben:

– A sarokra nem ülök! – kiált fel egy fia-

tal leányzó, aki nagyon szeretne férjhez 

menni.

– Pedig nyugodtan odaülhetsz – mondja 

a háziasszony –, a férfiak mostanában 

gyakran ... (Poén a rejtvényben.)

Pedig, nyugodtan...

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

7

6

8

1

1

6

5

4

3

9

1

8

5

2

8

1

9

5

2

4

2

6

2

4

1

7

7

1

9

3

Készülődő
szégyenteljes önismétlés

Ha jól tudom, nem csupán többrendbeli rendelkezések, de az 
idők során törvények is megfogalmazták, milyen komoly bűnt je-
lent(ene) az iskolákban folytatott politizálás. Félreérthetetlenül 
kimondták káros voltát, ráadásul nemcsak az utóbbi harminc 
esztendőben – amitől el is vártuk a politika több helyről törté-
nő kizárását –, hanem az azt megelőző sok-sok sanyarú eszten-
dő során is. Pedig akkoriban az egypártrendszer dívott, bár az 
is lehet, épp azért tiltották. Hisz aki felnőttként megérte azt az 
időszakot, tudja, minden törvény ellenére az „igazi” párttitkár 
azt csinált, amit akart. Többek között ettől is reméltünk megme-
nekülni az 1990-ben berobbant többpártrendszerrel és remény-
kedtünk, hogy talán a törvények égisze alatt szép lassan megho-
nosodik nálunk is a jogállam. Nem mélyednék bele a részletek 
boncolgatásába, vagyis hogy kik, mikor, hol, mit rontottak el, 
mert a végére úgysem sikerülne elérnem, s ha el is érnék, nem ér-
nék vele semmit. Íme a bizonyíték: a valamitől hirtelen megtálto-
sodott tanügyi főmufti „forradalmi” bejelentést tett, arra nézve, 
hogy a megbízott igazgatókat ne a tanfelügyelőség nevezze ki 
véglegesen, mivel az csakis politikai alapú kádermozgás volna, 
hanem az érintett iskolák szakmai tanácsa, azaz a tanerők. Első-
re jól hangzik ez a javaslat, de egy kissé belegondolva máris hall-
hatóak a fals hangok. Kezdve azzal, miért nem lép a javaslat élet-
be a kĳ elentés másnapján, miért kell őszig elhúzni?! Lefogadom, 
ezzel a tili-tolival megnyílt a lehetőség a végtelen odázgatáshoz, 
valahogy úgy, mint a nyugdíjátszámításokkal történik, már évek 
óta. Másik lehetőség, hogy a politika egy pillanatra lekapta a 
kényszermosolyos álarcát és megláthatták az előbukkanó mu-
muspofát. Mert egyéb, logikus érvet nem találok a váratlanul be-
dobott, ám egyidejűleg fel is tartóztatott, már-már a visszavonás 
határán billegtetett manőverrel kapcsolatban. Honnan bukkant 
elő ez a váratlan gerincesség, miszerint óvakodnunk kell az isko-
la vezetőségébe netalántán politikai alapon kerülő emberektől?! 
Évtizedeken át nem hallottam egyetlen felháborodott szót sem 
a portásig nyúló, kötelező pártkötődés miatt. Legyen az a haj-
dani egy párti, majd a későbbi, rivális pártokat helyileg ügyesen 
lesöprő, újfent egyedül regnáló, különböző pártok sze kérto-
lói részéről. Ez volna a „forradalmi forgatókönyv”?! Kell egy újabb 
hamvába holt „forradalom”?! Egy szégyenteljes önismétlés?!
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