
Az emberi jogok világnapját minden év december 10-én ünneplik. A napot 
annak tiszteletére választották, hogy az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szerveze-
te) közgyűlése 1948. december 10-én fogadta el az emberi jogok egyetemes 
nyilatkozatát. A világnapot hivatalosan 1950 decemberében hozták létre az 
ENSZ  plenáris ülésén, amelyen a közgyűlés felkért valamennyi tagállamot és 
más érdekelt szervezetet, hogy megünnepeljék a napot. A december 10-i ese-
ményen világszerte magas szintű politikai konferenciákat és találkozókat. 
valamint az emberi jogi kérdésekkel foglalkozó kulturális rendezvényeket és 
kiállításokat szerveznek. Emellett számos kormányzati és nem kormányza-
ti intézmény, illetve egyéb polgári és szociális szervezet is rendez különle-
ges eseményeket. Ekkor osztják ki az ENSZ ötévenként adott emberi jogi dí-
ját. 2004 óta minden évben egy bizonyos témát terjesztenek elő emberi jogi 
kérdésként, ilyen volt például a szegénység elleni küzdelem (2006), a szoci-
ális média és a technológia jelentőségei (2011), beilleszkedés és a nyilvános 
életben való részvétel joga (2012), emberi egyenlőség és méltóság (2017).

KALENDÁRIUM

Az emberi jogok világnapja

December 10., hétfő
Az évből 344 nap telt el, hátravan 
még 21.

Névnap: Judit
Egyéb névnapok: Eulália, Lívia, 
Loretta, Miron

Katolikus naptár: Szent Eulália, 
Lívia, Loretta, Szent Judit
Református naptár: Judit
Unitárius naptár: Judit
Evangélikus naptár: Judit, 
Loretta
Zsidó naptár: Tévét hónap 
2. napja

A Judit héber eredetű női név, 
jelentése: Júdeából származó nő. 
Önállósult alakváltozata: Jutka.
Dukai Takács Judit (1795–1836) 
magyar költőnő volt, aki elsősor-
ban Malvina művésznéven alkotott. 
Szülei komoly jelentőséget fordítot-
tak a neveltetésére, így Sopronban 
nyelveket, irodalmat, illetve zenét 
tanult. Berzsenyi Dániel versének 
címe (Dukai Takách Judithoz) tette 
őt ismertté. Pályafutása alatt első-
sorban ódákat és elégiákat írt. Köl-
teményeinek kézirati gyűjteményét 
a Magyar Tudományos Akadémia 
irattárában őrzik.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Használjon ki minden alkalmat arra, 
hogy megkönnyítse a mai napját. Fogad-
ja el segítséget, ne keressen hátsó szán-
dékot a felajánlás mögött!

Komoly szakmai próbatétel előtt áll, 
ezért most szüksége lesz a tapasztalata-
ira, hogy ideális megoldásokat találjon. 
Legyen nyitott az újszerű dolgokra!

Oyan lehetőség előtt áll, amelynek kö-
vetkeztében az élete fordulatot vehet, új 
szakasz veheti kezdetét. Ne féljen meg-
tenni az első lépést!

Ragaszkodjék a bevált módszerekhez, 
mert csak így tud haladni a munkájával! 
Ha döntő lépésre kényszerül, kérjen ta-
nácsot a bizalmasabb kollégáitól!

Hiányzik Önből a küzdőszellem, ezért ke-
rülje az olyan helyzeteket, ahol nézetelté-
rés várható! Határidős munkáihoz szük-
ség esetén kérjen haladékot!

Ne másokat okoljon az eredménytelen-
ségért, inkább önmagában keresse an-
nak az okát, hogy miért nem halad olyan 
tempóban, ahogyan szeretné!

Bátran tervezhet, ám a megvalósítással 
azonban még várjon, mivel jelenleg hi-
ányzik Önből a kitartás, illetve az ener-
gia, ami a sikerekhez szükséges.

A tettvágy és a gyorsaság jellemzi a mai 
napját. Az elcsúszott határidőket most 
könnyen behozhatja, egy régóta húzódó 
munkáját pedig befejezheti.

Hivatásában szokatlan dolgok történ-
nek, az események pedig próbára teszik 
a képességeit. Őrizze meg a higgadtsá-
gát, és maradjon kitartó!

Ne engedje, hogy a feszültség és a bi-
zonytalanság eluralkodjon Önön! Zárjon 
ki minden zavaró tényezőt, és koncent-
ráljon a mai napra kitűzött céljaira!

Ne essen pánikba, amennyiben leküzd-
hetetlennek tűnő akadályba ütközik! Bíz-
zék a tudásában és a képességében, így 
hamar megtalálja a megoldást!

Bármennyire próbál úrrá lenni az indu-
latain, képtelen beilleszkedni a társa-
ságba. Ne küzdjön az érzéseivel, inkább 
csak rutinfeladatokkal  foglalkozzék!

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.

ALAPPILLÉR  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2018. decem-
ber 23-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
10/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A Marson járt űrhajós élménybeszámolót 
tart a barátainak. Egyikük azt kérdezi:
– Találkoztál marslakókkal?
– Hogyne, egy hónapot eltöltöttem kö-
zöttük.
– És milyenek ott a nők?
– Pont olyanok, mint a földiek, csak ép-
pen hátul van a mellük.
– De hiszen ez borzasztó!
– Borzasztó? Ugyan már! Tánc közben ... 
(Poén a rejtvényben.)

Csak éppen...

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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Teszik, mert
megtehetik

Fittyet hányva az egyre gyakoribbá váló tüntetésekre, kifütyü-
lésekre, lemondások követelésére, a két éve az ország nyaká-
ra hágott bagázs olyan vígan menetel tovább, mintha minden 
rendben volna. A centenáriumot kipipálták, mindenki életben 
maradt, bár az egész éves agyonkészüléshez képest aránylag 
semmi különöst nem tudtak felmutatni az ünnepléskor, kivéve 
talán a miniszterelnökök gyöngyének hagymázos ígérethalma-
zát, amelyben olyan ritmusban lapátolta a hallgatóság elé a 
szóvirágokat a jövő óriási jólétének a mutatóiról, mintha bete-
mette volna a lavina, és a fulladás előtt szeretne kĳ utni a hótö-
meg alól. Azaz összehordott hetet és havat, de beszédének nem 
volt se füle, se farka. Amikor pedig összefüggéstelen szónokla-
ta után megkérdezték, pénz lesz-e vajon erre a sok mindenre, 
felsértődött, és kikérte magának, hogy egy ilyen szent napon 
ennyire földhözragadt dolgokról beszéltessék! Arról viszont 
semmi hírt nem hallottam, hogy az ünneplés előtti kavarások 
nyomán helyettes pártfőtitkárból teljes jogú főmuftivá előlépett 
kis kopasz megmondogató egyén mondott-e valamit az ünnepi 
pillanatokban is. Nem mintha hiányoltam volna holdvilágos ko-
ponyájának látványát, de ő volt az, aki már közel egy évvel ez-
előtt vigyorogva vágta egy sajtós melléfogásokat piszkáló kér-
désére a választ: „azért tesszük, mert megtehetjük!” És ezzel el 
is húzott, gyémántlogikájú kĳ elentést hagyva csak maga után, 
amit azóta is mindkét fél előszeretettel emleget: ők komolyan, 
hogy legalább nem kell törni a fejüket a válaszon, a sajtó pedig 
leginkább gúnyosan. A fő baj a hitük, miszerint valóban bármit 
megtehetnek. Azt is, amit nemrég jelentettek be, hogy az év-
forduló közeledtével megemelik a huszonkilenc évvel ezelőtt 
forradalmármezben jeleskedők extrajuttatásait. Mert megér-
demlik, ők pedig megtehetik. Arról már alig-alig beszél valaki, 
hogy nem sokkal az egy emberöltővel ezelőtti események után 
sok forradalmárigazolványt lobogtatóról kiderült, miszerint 
nemcsak közelében nem jártak a helynek, ahol a part szakadt, 
de épp az ellentábort siettek erősíteni, hátulról, sunyiban, fe-
dezék mögül. Nem, ezek a szekértáborok már rég a múlté let-
tek, sokan maguk sem tudják, hová tartoztak akkoriban, mivel 
csakis az számít, hogy most azoknak a sorait duzzasztják, akik 
fennen hirdetik: ők bárkivel bármit megtehetnek!

MOLNÁR
JUDIT

KÖZTERÜLET




