
Az állam egyik alapvető fogalma számos különböző tudományágnak, mint a jog-
tudomány és ezen belül a nemzetközi jog, politikatudomány, szociológia, törté-
nettudomány vagy földrajz. Ebből, valamint a világnézeti és ideológiai különb-
ségekből következően több eltérő definíciója létezik. A legszélesebb körben 
elfogadott meghatározása: emberek meghatározott földterületen élő csoportjá-
nak közös kormányzattal, valamint belső és külső szuverenitással rendelkező 
közössége, jelentős, de (a többi állam szerepe miatt) viszonylagos önállósággal 
rendelkező társadalmi szervezet. Feladata az adott társadalmi és gazdasági vi-
szonyok rendszerének fenntartása, a külső védelem biztosítása, a társadalom 
szervezése, irányítása és vezetése. A 19. század során kialakult egyfajta önál-
ló tudományág is, amelynek tárgya az állami élet (alkotmányjog, közigazgatá-
si jog, államgazdaságtan, statisztika stb.). Az államhatalom három fontos ága: 
a törvényhozó (országgyűlés, parlament), végrehajtó (kormány) és bírói (bírósá-
gok) hatalom. Az első államok kb. 5500 évvel ezelőtt jöttek létre, összefüggés-
ben a városok fejlődésével, az írás feltalálásával és a vallások megjelenésével. 

KALENDÁRIUM

Az állam fogalma

Július 21., szerda
Az évből 202 nap telt el, hátravan 
még 163.

Névnap: Dániel
Egyéb névnapok: Angéla, Angeli-
na, Dalida, Daniella, Daniló, Helén, 
Ilma, Ilona, Júlia, Julietta, Léna, Lő -
rinc, Zsüliett

Katolikus naptár: Brindisi Szent 
Lőrinc, Szent Dániel
Református naptár: Dániel
Unitárius naptár: Dániel
Evangélikus naptár: Dániel
Zsidó naptár: Áv hónap 12. napja

A Dániel héber gyökerű férfi név, ele-
meinek jelentése: Isten a bírám. Női 
párja: Daniella. Rokon nevek: Dani-
ló, Dános. Daniel Defoe (1660–1731) 
angol író volt, az angol felvilágoso-
dás kiemelkedő alakja, aki az első 
fontos munkáját (A családi oktató) 
1714-ben publikálta. Öt évvel később 
a prózaírás irányába fordult, aztán 
megírta a Robinson Crusoe és a Moll 
Flanders című regényeit, amelyek 
nagy sikert arattak. Élete során közel 
500 könyvet írt, több alkotását pedig 
megfi lmesítették (például a Robin-
son Crusoe-történetnek több mint har-
minc változata létezik).

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Az elmúlt időszak komoly megpróbálta-
tásaiért a sors kárpótolja Önt. Bár kis-
sé felgyorsulnak az események, minden 
zökkenőmentesen fog zajlani.

A felgyülemlett teendők most kapkodás-
ra ösztönzik Önt. Rangsorolja a mun-
kálatait, és csak azokkal foglalkozzon, 
amelyek nem tűrnek halasztást!

Sorsfordító döntések várnak Önre. Szed-
je össze a bátorságát, és lépjen túl a kér-
déseken! Legyen diplomatikus, de őrizze 
meg a következetességét!

Képtelen kézben tartani a dolgokat, ezért 
csak a háttérből tevékenykedjen! Ne pró-
bálkozzék új módszerekkel, ugyanis ez-
zel csupán ront a helyzetén!

Eredményekben gazdag nap vár Önre. 
A tervek megvalósításához viszont nagy 
szüksége lesz az önuralmára, valamint a 
diplomáciai képességére.

Rendkívül ingerlékeny, minden kritikát 
személyes sértésnek tekint. Jobban te-
szi, ha visszavonul, és megpróbálja visz-
szaszerezni a lelki egyensúlyát!

Igyekezzék beosztani az idejét és az erő-
tartalékát! Egyszerre egy feladatra össz-
pontosítson még akkor is, ha tudja, hogy 
számos intéznivaló vár Önre!

Bár a hivatásában remekül teljesíti a te-
endőit, ne engedje, hogy feledésbe me-
rüljenek az eredeti célkitűzései! Emellett 
szánjon időt a magánéletére is!

Nagy teher kerül le a válláról, ennek kö-
vetkeztében sok energia szabadul fel 
Önben. Ez a lendület arra ösztönzi Önt, 
hogy új kihívásokat keressen.

Optimistán viszonyul a felmerülő gon-
dokhoz, ami sok szempontból segíti a 
haladását. De ha nem mérlegel reálisan, 
a tévedéseinek csapdájába eshet.

Szétszórtan viselkedik, és gyorsan felad-
ja a küzdelmet a nehézségekkel. Keres-
sen olyan elfoglaltságokat, amellyel visz-
szaszerezheti az önbizalmát!

Munkahelyén váratlan fordulatok kö-
vetkeznek be, amelyek nagymértékben 
megkönnyítik a függőben lévő tevékeny-
ségét. Használja ki ezt az alkalmat!

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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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
15° / 21°

Kolozsvár
18° / 20°

Marosvásárhely
18° / 20°

Nagyvárad
20° / 24°

Sepsiszentgyörgy
16° / 20°

Szatmárnémeti
20° / 22°

Temesvár
22° / 24°

Szolgáltatás2021. július 21.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. augusz-
tus 1-jéig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
21/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A cigányt megállítja egy rendőr:

– Hé, cigány, voltál már börtönben?

– Egyszer, öt éve, amiért egy közzuhany-

zóban elloptam egy órát.

– És azóta?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Voltál már?

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 fatalizmus melegágya

A napokban olvastam az egyik frászbuk-beírásban, hogy nem ár-
tana felkészülnünk a katasztrófára, merthogy a Hold változtatni 
szándékszik formáján, és ezáltal mozgásán is. Nem indokolták 
semmivel ezt a hirtelen, holdbéli döntést, én úgy okoskodtam, 
hogy valószínűleg megunta már az olyan régóta változatlan moz-
gását. És azért, mert csak egy egyszerű kisbolygó és nem csa-
lafi nta ember, neki nem lehetnek emberhez hasonló vágyai?! 
Miért ne lehetnének! Sőt, az sem kizárt, hogy esetleges puccsra 
készül, és szerepet akar cserélni nagytestvérével, a Földdel. Hogy 
ezentúl lehessen ő a világ közepe, és forgolódjon a Föld arra, 
amerre tud, és amerre jobban esik neki. Gondolom, nem igényel 
bővebb magyarázatot fentebbi „elmélkedésem”, és senki nem 
fogja azt hinni, hogy hirtelen én is pályát módosítottam, és ezen-
túl csillagászként óhajtom majd megkeresni a betevő falatomat. 
Vagy mégis volna olyan, aki komolyan vesz minden írott szót?! 
Sajnos, azt hiszem, van. S nemcsak hiszem, de mondhatnám 
bizonyítékaim is vannak, elég szép számmal. A bulvárnak neve-
zett sajtótermékek tömkelege tele van ilyesféle hírekkel, amitől 
aztán a hiszékeny ember azonnal megkezdi a szerinte legmeg-
felelőbb védekezési intézkedéseket, és családját, baráti körét is 
hasonlókra biztatja, az ellenségei elől viszont eltitkolja jobbnál 
jobb (??!!) menekülő ötleteit, hátha így megszabadul tőlük. De 
a bulvársajtó nem csupán a konkrét csillagászatban szóba jövő 
változásokkal foglalkozik, hanem az átvitt értelemben használt 
csillagok intim problémáival is. Igen, a sztárokra gondolok, akik-
ről aztán egy bővérű tollforgató sokszor olyan hírekkel szolgál, 
hogy égnek áll az ember haja. Nem kevés az olyan olvasó, aki 
egyenesen ilyesmikre vadászik, ugyanis ezzel bizonyítja nem-
csak széles látókörét, de megfontoltságát is: szeretné megvéde-
ni környezetét a hírben közölt kellemetlenségtől. Érdekes, hogy 
az ilyen emberek valójában megrögzött fatalisták, a nagykönyv-
ben előre megírt minden pillanatunk igazában hisznek és bíz-
nak. Hallani sem akarnak semmiféle ellenkezésről, vagy ha ép-
pen úgy tesznek, mintha meghallgatnának egy ellenvéleményt, 
magukban máris eldöntötték az illető szellemi fogyatékosságát, 
s talán előre örvendeznek is, hogy amikor majd bekövetkezik a 
baj, ők úgy távoznak az árnyékvilágból, hogy már előre tudták, 
míg a hitetlenkedők csak ámulnak és bámulnak a történteken.
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