
A második világháború az emberiség történetének legnagyobb és legtöbb ha-
lálos áldozattal járó fegyveres konfliktusa volt. A legelterjedtebb álláspont sze-
rint a kezdete az 1939. szeptember 1-jei, Lengyelország elleni német támadás-
hoz köthető. Egyesek azonban a háborút már 1937. július 7-től számítják, ami-
kor kitört a második kínai–japán háború. A történelemtudósok egy része szerint 
ugyanakkor ezen két távol-keleti ország katonai konfliktusa még nem terjedt ki 
a világ több pontjára, így az helyi jellegűnek értelmezhető és a világháború szo-
ros előzményének tekinthető. A háború kitöréséhez nagymértékben hozzájárult 
az első világháborút követő, a Párizs környéki békeszerződésekkel (ver sailles-i 
békeszerződés; trianoni békeszerződés; saint-germaini békeszerződés, illetve 
sèvres-i békeszerződés) kialakított világpolitikai helyzet. A háborúban a szö-
vetségesek és a tengelyhatalmak álltak egymással szemben. Eleinte a csaták-
ban javarészt a tengelyhatalmak győzedelmeskedtek, majd 1942-ben mind 
a kelet-európai, mind a csendes-óceáni, mind az afrikai fronton a szövetsé-
gesek törtek előre, és végül a tengelyhatalmak teljes vereséget szenvedtek.

KALENDÁRIUM

A II. világháború kitörésének napja

Szeptember 1., szerda
Az évből 244 nap telt el, hátravan 
még 121.

Névnapok: Egon, Egyed
Egyéb névnapok: Artúr, Bella, 
Far kas, Gedeon, Ignác, Izabella, 
Józsa, Józsua, Kende, Kund, Noé-
mi, Tamara

Katolikus naptár: Szent Egyed, 
Szent Noémi, Tamara, Egon
Református naptár: Egyed
Unitárius naptár: Egyed
Evangélikus naptár: Egyed, Egon
Zsidó naptár: Elul hónap 24. napja

Az Egon germán gyökerű férfi név, 
elemeinek jelentése: kardhegy és 
erős, merész. Egon Erwin Kisch 
(1885–1948) németül író cseh új-
ságíró volt, akit a korabeli szakma 
„száguldó riporternek” nevezett. Ri-
portjai, illetve riporteri módszerei és 
szakmai etikája máig a publiciszti-
ka egyik oktatott mintája.
Az Egyed latin eredetű férfi név, je-
lentése: pajzshordozó. Szent Egyed 
(640 körül – 720 körül) bencés szer-
zetes volt, akit a középkor óta a ku-
bikosok, lókereskedők, pásztorok, 
valamint a szíjgyártók védőszentje-
ként tisztelnek.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bár lendületesen végezte a feladatait, 
most úgy tűnik, megtorpan. Vegyes ha-
tásokkal kell megbirkóznia a mai na-
pon, ezért őrizze meg az önbizalmát!

Megértésre és toleranciára lesz szüksé-
ge a beszélgetései alatt. Figyeljen oda a 
részletekre, mert értékes információkat 
szűrhet le a tárgyalásokból!

Mozgalmas napra készülhet. Dolgozza 
fel a történteket, majd tisztázza a félreér-
téseket! Használja ki a leleményességét 
anyagi a céljai érdekében!

Nemi erőfeszítéssel, de aránylag könnyen 
megvalósíthatja a célkitűzéseit, hogyha 
megőrzi a higgadtságát, illetve kihasznál-
ja a szakmai adottságait.

Ötleteit csupán akkor tudja sikerre vinni, 
ha segítőkre talál. De vigyázzon, feltétel 
nélkül ne bízzon meg senkiben, nehogy 
esetleg tévútra juttassák!

Ezúttal az eredményei azon fognak múl-
ni, hogy miként képes beosztani az ide-
jét. Ne időzzön sokat egy-egy problémá-
nál, inkább forduljon segítségért!

Kissé szétszórt, és gyakran követ el hibá-
kat, ezért ne próbálja irányítani az ese-
ményeket! Sodródjon az árral, a fontos 
döntéseket bízza a kollégáira!

Számos új lehetőséggel találja szembe 
magát. Vesse be a tapasztalatait és a tu-
dását annak érdekében, hogy a lehető 
legtöbb előnyre tegyen szert!

Előnyre tehet szert, ha nyitott szemmel 
jár, és kihasználja a lehetőségeket. Ám 
arra ügyeljen, hogy a nagy lendületében 
nehogy megbántsa a kollégáit!

Lehetősége adódik próbára tenni a szer-
vezőkészségét és az üzleti érzékét. Ma-
gabiztosságával, illetve pozitív hozzáál-
lásával komoly sikereket érhet el.

Tele van energiával, emiatt pedig hajla-
mos többet vállal a kelleténél. Most job-
ban teszi, ha visszavesz a tempóból, és 
több figyelmet fordít önmagára.

Visszatérő gondokkal küszködik. Gondol-
ja át, hogy mit végzett rosszul az elmúlt 
időszakban, ha nem akar újra ugyanazon 
gondokkal szembesülni!

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.

SZÖVEG NÉLKÜL  KARIKATÚRA: BEST OF KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
12° / 15°

Kolozsvár
14° / 16°

Marosvásárhely
14° / 18°

Nagyvárad
16° / 19°

Sepsiszentgyörgy
13° / 16°

Szatmárnémeti
16° / 19°

Temesvár
18° / 21°

Szolgáltatás2021. szeptember 1.
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. szep-
tember 12-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Részeg férfit próbál a rendőr felsegíteni 

az utcáról.

– Hol vagyok? – kérdi a részeg homá-

lyos tekintettel.

– A kocsi és a Hosszú utca sarkán.

– Hagyja a részleteket, uram, ...? (Poén 
a rejtvényben.)

Az utcán

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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Becsengetés előtt

Beindult a nyilatkozatözön: lökdösődve nyomul egyik mondat 
a másik elé, növekszik a hangerő, mindenki azt akarja, hogy őt 
is meghallják. A fi gyelem mégsem áll senkin, mert a lényeget 
mindenki tudja: hamarosan becsengetnek, indul az új tanév. 
Érdekes ez a szeptember eleji hangulat, bátran merem monda-
ni: semmi máshoz nem hasonlítható. Nem tudom, készítettek-e 
alapos tanulmányokat régebbi és újabb lélekkurkászok, de né-
hány percet bárki rászánhat annak a végiggondolására, mi is a 
becsengetést váró lelkiállapot évente ismétlődő sajátossága. A 
lényeg kétségtelenül a várakozás: a legkisebbek ismerkedési 
vágyától a több nemzedék iskolakezdését átélt nagymamák kí-
váncsiságáig, vajon jöhet-e még valami új. Várja mindenki a jel-
legzetes csengő hangját, az idén pedig mindent felülír a remény, 
hogy nem olyan lesz, mint a tavalyi. A magyarázat, nagyon tömö-
ren annyi: az otthon ülés nem jelenti az iskolát. Azoknak sem, 
akik gyakran alusszák át az első órát, vagy akik inkább az utolsó 
órákról lógnak el szívesebben, és hazamenet előtt még lófrálnak 
egy kicsit ide-oda a haverekkel. Vagyis a többet hiányzóknak ke-
servesebb az online „tanítás”? Igen, épp az újabb ellógás „si-
kerélményének” elmaradása miatt. A nyilatkozatáradat ellenére 
még mindig sokan kételkednek a kötelező jelenlétben, ami nem 
csoda, hisz konkrétumokat elég nehéz kibányászni az egymás-
ba fonódó mondatokból, melyek mintha épp elrejteni akarnának 
valamit, nem pedig közölni a füstbe ment tanév tapasztalatainak 
némi helyrehozását célzó intézkedéseket. Amire felfi gyeltem, az 
a miniszter nyilatkozata az újonnan létesítendő háromezer-öt-
száz (igen, 35oo!) tanári állásról. A magyarázat olyan zavarosnak 
tűnt, hogy egyrészt semmi logikát nem találtam benne, másrészt 
nagyon úgy tűnt, még maga a bejelentő tanügyér sem tudja, mi-
ről beszél. Nem is próbálkozom feltevések gyártásával, előbb-
utóbb, talán már októberben kiderül, valóban szükséges volt-e a 
nagyszámú tanerő, vagy valami sunyiság lapul a „szükség” mö-
gött. És még a gyerek beoltottságát igazoló szülői formanyomtat-
ványt sem értettem. Nem elég az oltási igazolvány?! Úgy látszik 
nem, hisz közölték azt is, ha az osztályban valaki megbetegszik, 
akkor visszatér mindenki online-ba. Ez volna a sejtett-érzett sunyi-
ság?! Hogy szó sincs a tényleges jelenlét akarásáról, de azt sem 
merik nyíltan kimondani: mindenki menjen haza, az online-ba?!

MOLNÁR
JUDIT

KÖZTERÜLET




