
Felmérések szerint jelenleg a világszerte beszélt nyelvek száma eléri a hétez-
ret, a különféle dialektusok száma pedig megközelíti a húszezret. A legtöbb 
nyelvezet Ázsiában, Afrikában és Amerikában található. Bizonyos országok-
ban régiónként más-más dialektus fordul elő. A beszélt nyelvek rohamosan 
csökkennek, szakértők statisztikái szerint ezek közül néhány nemsokára holt 
nyelvvé válik: körülbelül 150 éven belül egy része teljesen megszűnik. A világ 
legbeszéltebb nyelve a kínai mandarin (például Kína, Malajzia, Tajvan és Szin-
gapúr hivatalos nyelve), amit becslések szerint világszerte közel 1,2 milliárdan 
használnak. Az arabot (ami 27 országban hivatalos) 610 millió ember beszé-
li, ebből kb. 350 millió anyanyelvként, 260 millió pedig második nyelvként. 
Mindemellett csaknem 450 millió angol anyanyelvűt tartanak számon, ame-
lyet alighanem egymilliárdan második nyelvként használják. A nyelvcsaládok 
közül a legtöbb ember által alkalmazott az indoeurópai, amely többek között 
az angolt, franciát és spanyolt is magában foglalja. Világviszonylatban az an-
gol után a franciát beszélik a legtöbben második nyelvként (280 millióan).

KALENDÁRIUM

A világ nyelvei

Szeptember 6., hétfő
Az évből 249 nap telt el, hátravan 
még 116.

Névnap: Zakariás
Egyéb névnapok: Aldán, Beáta, 
Bea, Csanád, Harkány, Horka, Ida, 
Magnusz, Manga, Noel, Pamína

Katolikus naptár: Szent Zakariás, 
Szent Beáta
Református naptár: Zakariás
Unitárius naptár: Ida
Evangélikus naptár: Zakariás
Zsidó naptár: Elul hónap 
29. napja

A Zakariás férfi név a héber szárma-
zású Zekarja latinosított alakformá-
ja, jelentése: Jahve ismét megemlé-
kezett. Ritka személynév, leginkább 
csak vezetéknévként maradt fenn. 
Női párja: Zakária. Rokon neve: Za-
keus. Zakariás József (1924–1971) 
az egykori legendás Aranycsapat 
kiemelkedő balfedezete volt, aki har-
mincöt válogatott futballmérkőzésen 
játszott. Az 1952-es helsinki olimpián 
aranyérmet, az 1954-es svájci világ-
bajnokságon pedig ezüstérmet nyert 
a magyar válogatottal. Az 1960-as 
években Guinea nemzeti válogatott 
csapatát edzette.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Több lehetősége nyílik arra, hogy megva-
lósítsa a terveit. Már csak élnie kell a kí-
nálkozó alkalmakkal, és kamatoztatnia 
a tudását, tapasztalatait.

Kezelje észszerűen a dolgokat! Helyezze 
háttérbe a saját érdekeit, ugyanis hosz-
szú távon sokat veszíthet, hogyha sza-
bad utat enged a feszültségnek.

Feszült légkörben kell helyt állnia, ezért 
első lépésként próbáljon békés hangula-
tot teremteni maga körül! Használja ki a 
diplomáciai adottságait!

Úgy érzi, hogy nagyobb a teher a vállán, 
mint amivel képes megbirkózni. Fordítsa 
energiáit a megoldások keresésére, és 
ha kell, kérjen segítséget!

Rendszerezze a feladatait, és vegye figye-
lembe a határidőket! Állítson fel fontos-
sági sorrendet, így szinte minden kötele-
zettségének eleget tehet!

Maradjon következetes, és próbáljon 
előrelátó lenni, ha a végére akar járni a 
betervezett teendőknek! Szükség esetén 
fogadja el a felkínált segítséget!

Nyugodtságának köszönhetően könnye-
dén talál segítséget, ha elakad. Ne en-
gedje, hogy a környezetében lévő feszült 
hangulat ennek véget vessen!

Az elmúlt időben befektetett munka vég-
re meghozza a gyümölcsét. Ámde ne fe-
ledkezzék meg azokról, akik segítették, 
amikor Ön épp feladni készült!

Keressen megbízható személyeket, és 
ossza meg velük az ötleteit. Most nem 
kell attól tartania, hogy visszaélnek az 
Öntől kapott információkkal!

Ne vegyen minden megjegyzést szemé-
lyes sértésnek! Jelenlegi helyzetén csak 
akkor változtasson, ha azzal nem veszé-
lyezteti az anyagi biztonságát.

Ne vállaljon új tennivalókat, csak a folya-
matban lévő ügyeivel foglalkozzon! Most 
bátran kézbe veheti azokat is, amelyek-
kel eddig nehezen boldogult!

Nagy lendülettel, illetve ösztönös tisztán-
látással hozza meg a döntéseit. Folytas-
sa, aminek nekikezdett, és törekedjék 
még magasabb szintre jutni!

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.

SIKER  KARIKATÚRA: BEST OF KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
10° / 16°

Kolozsvár
14° / 19°

Marosvásárhely
16° / 20°

Nagyvárad
14° / 20°

Sepsiszentgyörgy
15° / 18°

Szatmárnémeti
14° / 20°

Temesvár
15° / 22°

Szolgáltatás2021. szeptember 6.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. szep-
tember 19-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
6/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két skót találkozik az utcán. Az egyikük 

megkérdi:

– Hová mész?

– Lámpaernyőt akarok venni.

– Lámpaernyőt? Miért nem veszel in-

kább ...? (Poén a rejtvényben.)

Skótul csattan

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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Világos zűrzavar

Talán tudatos időzítés, talán a nyári uborkaszezon hírnélkülisége 
miatt került váratlanul refl ektorfénybe a tanulók szexuális felvilá-
gosításának problémája, a pedofíliával és a homoszexualitással 
a középpontban. Gondolom, nincs szükség magyarázni: a két té-
makör közelről sem napi aktualitás, de akik most felhevítették a 
problémát, időszerűnek vélték. A változatos véleményváltás kö-
zepette leginkább az tűnik fontosnak, ki(k)re tartozik elsősorban 
ez a feladat. A tanítási tapasztalattal rendelkezők tudják, hogy 
már nagyon zsenge korban elkezdődik a gyerekek körében az 
egymás „felvilágosítása”. Azért tartom fontosnak az idézőjelet, 
mert biztos vagyok benne, az ilyen korai, kölcsönös „világosítga-
tás” fényderítés helyett sokkal inkább zűrzavart kreál a fejekben. 
Furcsa lélektani okokból a legtöbb szülő nem szívesen fog bele 
ezen témák magyarázgatásába, sajnos a legtöbben azzal odáz-
zák el a tisztázást, hogy majd később, amikor nagyobb lesz a 
gyermek, vagy egyszerűen csak azzal: úgyis megtapasztalja ő is, 
minek elhamarkodni a magyarázgatást. Hozzájárul még a most 
is gyakran hallható, a saját felmenőiktől örökölt vélemény, mi-
szerint a szexről nyíltan csak a szégyentelen emberek beszélnek. 
Sajnos a tanárok soraiban sem ritka ez a vélemény, hisz ők is em-
berek, sőt, sajnos nem ritka az olyan tanerő, aki szextől teljesen 
függetlenül, még saját szakterületén sem tűri el a diákoknak, a le-
adott tananyaggal kapcsolatos esetleg önálló véleményét. Aktív 
tanárként elég sokszor volt vitám a kollégákkal, akik hallani sem 
akartak a felnőttkorba gyors léptekkel igyekvő nagydiákok véle-
ményéről egy-egy frissen olvasott vers kapcsán. Hiába mondtam, 
hogy nem szemtelenkedésből próbálják önállóan értelmezni az 
irodalmi szöveget, hisz az én magyarirodalom-óráimon mindig 
közösen közelítjük meg a „megfejtést”, habár legtöbbször fi no-
man, majdnem észrevétlenül én terelem a várható eredmény 
irányába a gondolataikat. A kollégák néha úgy intézték el a „he-
gyi beszédemet”, hogy én tegyek tetszés szerint, az elmondot-
tak értelmében, ők lediktálják a „hivatalos” értelmezést, a diák 
dolga azt megtanulni és felmondani. Ezek után már nem is tar-
tottam fontosnak megemlíteni, milyen örömmel töltött el min-
dig, ha láttam a diákjaim sikerélményét, valahányszor a közös 
gondolkodás révén eredményre jutottunk. Úgyis fölöslegesen 
beszéltem volna erről, a homlokegyenest más véleményűeknek.
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