
Népességre vonatkozó demográfiai adatgyűjtéseket már az ókorban, majd a 
középkor folyamán is végeztek, statisztikai céllal szervezett cenzusok azonban 
csak a 18. századtól kezdve váltak állandóvá. 1800 körül a világ népessége elér-
te az 1 milliárd főt, a második világháború után bolygónk összlakossága megha-
ladta a 2 milliárdot, jelenleg 7 milliárd 870 millió ember él a Földön. Statisztikai 
számítások szerint a népesség 2040-re kilencmilliárdra fog növekedni. Tízezer 
nemzedék kellett ahhoz, hogy a populáció elérje a kétmilliárd főt; aztán egyet-
len nemzedék élete során közel négyszeresére nőtt a népesség száma. Aktuá-
lis felmérések szerint a legtöbb ember Kínában (1 milliárd 410 millió) és Indiá-
ban (1 milliárd 380 millió) él. Kontinensek szerint felosztva: Ázsiában 4 milli-
árd 680 millió, Afrikában 1 milliárd 370 millió, Amerikában 1 milliárd 30 millió, 
Európában 750 millió, Ausztráliában (Óceánia térségével együtt) 43 millió fő. 
Vallási hovatartozás szerint a Föld lakosságának 32%-a keresztény, 23%-a 
iszlám, emellett 15%-a a hinduizmus, 7%-a a buddhizmus és 6%-a a kínai 
hagyományos vallás híve, 16%-a pedig egy vallási irányzathoz sem tartozik.

KALENDÁRIUM

A Föld népessége

Július 26., hétfő
Az évből 207 nap telt el, hátravan 
még 158.

Névnapok: Anna, Anikó
Egyéb névnapok: Anett, Anita, Be- 
rill, Joakim, Kisanna, Nina, Panka, 
Panna, Taddeus, Tádé

Katolikus naptár: Szent Joakim, 
Szent Anna, Anikó
Református naptár: Anna
Unitárius naptár: Anna, Anikó
Evangélikus naptár: Anna, 
Anikó
Zsidó naptár: Áv hónap 17. napja

Az Anna héber gyökerű női név, 
elemeinek jelentése: kegyelem, báj, 
kecsesség. Önállósult alakformái: 
Anita, Kisanna, Panna. Az Anikó a 
név erdélyi becézéséből jött létre. 
Czinka Panna (1711–1772) legen-
dás magyar cigányzenész, virtuóz 
hegedűs volt, aki nagybőgős férjé-
vel és zenész sógoraival együtt ala-
pította 1728-ban a legelső híressé 
vált magyar cigányzenekart. Szerze-
ményeiből kevés maradt fenn, ezek 
úgynevezett hallgató magyar nóták-
ként ismertek. Alakját Jókai Mór a 
Szeretve mind a vérpadig (1882) című 
regényében rajzolta meg.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Csakis Öntől függ, hogyan tudja átvé-
szelni a mai nap kihívásait. Maradjon 
elővigyázatos, fontolja meg a lépéseit, 
és kerülje az elsietett döntéseket!

Nehezen fogadja a nehézségeket, az aka-
dályok pedig arra ösztönzik, hogy új uta-
kat keressen. Maradjon körültekintő, és 
kerülje el a rizikós lépéseket!

Lehetőleg nagy figyelemmel végezze a te-
endőit, ugyanis hajlamos a hibák elköve-
tésére! Vegyen vissza kicsit a tempóból, 
és ne hajszolja túl magát!

Mindenhez magabiztosan reagál, így re-
mekül alakulnak a dolgai. A sikerek szár-
nyakat adnak Önnek, és képes lesz vég-
legesíteni valamennyi teendőt.

Fontos változásokra készülhet, melyek 
hosszú távon a hasznára válhatnak. Cse-
lekedjék racionálisan, vigyázzon, miként 
reagál bizonyos dolgokra!

Ne ragaszkodjon görcsösen a korábbi el-
képzeléseihez, mert ma könnyebb úton 
is elérheti a céljait! Legyen nyitott a pozi-
tív hatások befogadására!

Elemezze ki az eddigi teljesítménye-
it, mert csak így tud majd továbblépni! 
A mai napon lehetősége adódik arra is, 
hogy tisztázza a félreértéseket.

Rendkívül mozgalmas napnak néz elé-
be. Hamarosan felgyorsulnak az ese-
mények, ezért türelemre lesz szüksége, 
hogy lépést tartson másokkal.

A mai események kizökkentik Önt a meg-
szokott nyugalmából. Személyes igénye-
it alaposan vizsgálja át, és lehetőleg min-
denben legyen mértékletes!

Egy váratlan fordulat teljesen felborítja a 
hivatásbeli napirendjét. Maradjon körül-
tekintő, és próbáljon meg alkalmazkodni 
a kialakult körülményekhez!

Bár fontos döntések várnak Önre, most 
nyugodtan hallgathat az intuícióira. Bát-
ran kockáztathat is, kezdeményezései 
ezúttal eredményesek lesznek.

Többfelé kell koncentrálnia, emiatt na-
gyon megterhelt lesz szellemileg. Ne ve-
szítse el a türelmét, hallgasson a megér-
zéseire, használja a tapasztatait!

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.

A KOMPOZÍCIÓ RÖVID TÖRTÉNETE  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
23° / 28°

Kolozsvár
26° / 30°

Marosvásárhely
25° / 31°

Nagyvárad
29° / 33°

Sepsiszentgyörgy
23° / 29°

Szatmárnémeti
27° / 30°

Temesvár
27° / 33°

Szolgáltatás2021. július 26.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. augusz-
tus 8-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
26/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Kovácsné kérdi a lányától:

– Tényleg elhagyott a férjed?

– Tényleg, anyukám.

– Biztos egy nő miatt...

– Igen.

– És ki az a nő?

– ... (Poén a rejtvényben.)

Ki miatt?

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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Megtalálták az elveszettnek
hitt spanyolviaszt

Az állandó kísérletezgetések közben szinte észrevétlenül padlóra 
került hazai tanügyi rendszer feltámasztását célul tűző újabb in-
tézkedésekből kiderült, hogy valójában szó sincs újításról, egy-
szerűen csak rábukkantak egy olyan régebbi fontos „alkatrészre”, 
amiről vagy azt hitték, a föld nyelte el, vagy netán egy éhesebb 
pillanatában bekapta a béka, ami konok elszántsággal üldögél 
már jó ideje a tanügyünkön. A közélet legkülönbözőbb területein 
észlelhető intézményesített sunyiságuk jegyében viszont nem úgy 
kommunikálták, hogy az elvesztés kárát is megemlítsék, hanem 
vidám kurjongatások közepette hirdették meg a spanyolviasz is-
mételt felfedezését. S hogy miről is van szó? A hosszú évtizedeken 
át sikeresnek bizonyult középiskolába történő felvételiről, amit 
sajnos, nem emlékszem pontosan, hogy ki és mikor, de valószínű-
leg a 4 az 1-ben asszonyság söpört le az asztalról, mert négysze-
ri tanügyérkedése neki adott lehetőséget ilyesmire. A lényeg az, 
hogy az addig komolyan előkészített, régebben még szóbelivel is 
megfejelt vizsga hirtelen megszűnt és kikiáltották, hogy az álta-
lános iskolai osztályok összesített jegyei alapján iratkozhatnak 
majd be a diákok a középiskolába. Természetesen beindult a 
jegyek felpumpálása, mindenekelőtt azokban az általános 
iskolákban, amelyek nem a komoly tanulási módszerekkel el-
sajátított tudást tűzték ki céljukul, hanem a túljátszott maga-
mutogatást és a nagy számban bekerült diákokkal való henc-
egést. Csakhogy már a líceum első évében kiderült, hogy az 
általános iskolából hozott jegyek gyakorlatilag mit sem érnek. 
Mi, tanárok, kínlódtunk és igyekeztünk az érettségiig valahogy 
bepótolni a sok dicsekvés közt elsikkadt tudásanyagot, közben 
pedig mérgelődtünk, hogy a valóban jól felkészült gyerekektől 
elcsenték a tudásuk bizonyításának lehetőségét. Na, de most 
diadalmasan tudatták országgal-világgal, hogy vége a sumáko-
lásnak, ismét lesz felvételi a líceumba. Arról még nem hallottam 
semmit, hogy egységesen három vagy négy tantárgyból fog-e 
mindenki vizsgázni, vagy pedig a választott líceumi osztály profi l-
jának megfelelő tantárgyakból. Ez most már nem is annyira fontos, 
az ősszel kezdődő tanévben lesz idő kidolgozni a vizsga módszer-
tanát, a kollégáknak pedig felkészíteni a diákságot. Vagy netán 
már az idén ősszel rendeznek felvételit?! Nem tudom, fő, hogy 
hall gatólagosan beismerték, rossz húzás volt a felvételi kiiktatása.
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