
498 éve
Luther Márton német lelkész nyilvá-
nosan elégette a pápa kiátkozó bul-
láját, és ezzel végleg szakított a ka-
tolikus egyházzal.

122 éve
Sanremóban elhunyt Alfred Nobel 
svéd kémikus és gyáros, a dinamit 
feltalálója, a Nobel-alapítvány lét-
rehozója.

203 éve
Londonban világra jött Ada Lovelace 
grófnő, matematikus és író, az első 
számítógépes program megírója.

168 éve
Aleppóban (Szíria) meghalt Bem Jó-
zsef az 1848–49-es szabadságharc 
lengyel származású tábornoka.

75 éve
A mai Szerbiában fekvő Apatinban 
megszületett Szűcs Lajos magyar 
olimpiai bajnok labdarúgó.

173 éve
Robert Thompson brit építészmér-
nök  szabadalmaztatta az első lég-
tömlős gumiabroncsot.

190 éve
Nagykállóban világra jött báró tolcs-
vai Korányi Frigyes belgyógyász, 
egyetemi tanár.

117 éve
Először adtak át Nobel-díjakat.

37 éve
Bemutatták a Vuk című egész estés 
magyar rajzfilmet.

98 éve
A floridai Palm Beachben elhunyt 
Horace E. Dodge, a fiatalabbik autó-
gyártó és milliomos Dodge fivér.

196 éve
Liège-ben világra jött César Franck 
zeneszerző, orgonaművész.

97 éve
New Yorkban 38 évesen meghalt 
Jacobi Viktor zsidó származású ma-
gyar zeneszerző.

143 éve
Elhunyt Toldy Ferenc irodalomtörté-
nész, kritikus, egyetemi tanár.

188 éve
A Massachusetts állambeli Amherst-
ben megszületett Emily Dickinson 
amerikai költőnő.

19 éve
Meghalt Kazimir Károly Kossuth-dí-
jas rendező, színházigazgató.

110 éve
Avignonban világra jött Olivier Mes-
siaen francia zeneszerző, orgonista.

12 éve
Elhunyt Augusto Pinochet Chile ko-
rábbi elnöke.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Az emberi jogok világnapját minden év december 10-én ünneplik. A napot an-
nak 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 kormányzati 
intézmény, illetve egyéb polgári és szociális szervezet is rendez különleges 
eseményeket. Ekkor osztják ki az ENSZ ötévenként adott emberi jogi díját. 
2004 óta minden évben egy bizonyos témát terjesztenek elő emberi jogi kér-
désként, ilyen volt például a szegénység elleni küzdelem (2006), a szociális 
média és a technológia jelentőségei (2011), beilleszkedés és a nyilvános élet-
ben való részvétel joga (2012), emberi egyenlőség és méltóság (2017).

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

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.

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind 
a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 9-ig minden egyes szám, il-
letve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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 SUDOKU

Kenneth Branagh  
Napjaink egyik legismertebb ír 
származású brit színésze 
1960. december 10-én 
született Belfastban 
cégvezető fi aként. Is-
kolai éveit szülőváro-
sában kezdte, majd 
9 évesen családjával 
Readingbe költözött, 
itt folytatta a tanul-
mányait. Később 
Londonban elvégezte 
a színművészeti akadé-
miát. 23 évesen csatlako-
zott a Royal Shakes peare 
társulatához. Színészként 1989-
ben tűnt fel a Nézz vissza haraggal 
című tévéfi lmben Emma Thompson 
oldalán. Ugyanezen évben megrendezte az V. Henrik című fi lmet, amiben a címsze-
repet is eljátszotta, mindkét teljesítményéért Oscar-díjra jelölték. Szintén ebben az
évben feleségül vette Emma Thompson színésznőt, akitől azonban hat év után el-

vált. Ezután öt évig élt együtt Helena Bon-
ham Carterrel, akivel 1999-ben szakított. 
2003-ban feleségül vette Lindsay Brunnock 
díszlettervezőt, akivel jelenleg is együtt él. 
A Hattyúdal  (1992) rövidfi  lm rendezéséért, 
a Hamlet (1996) dráma forgatókönyvéért, 
illetve az Egy hét Marilynnel életrajzi fi lm-
ben nyújtott alakításáért további Oscar-jelö-
léseket kapott. Eddig közel hatvan fi lmben 
játszott, és huszonkettőt rendezett (ezekből 
sok Shakespeare-adaptáció volt).

Ötször jelölték Oscar-díj-
ra, két-két alkalommal 
rendezésért és szerep-
lésért, egyszer pedig 
forgatókönyvírásért.

PORTRÉ

EZEN A NAPON

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 
kerülje az olyan helyzeteket, ahol nézet-
eltérés várható! Határidős munkáihoz 
szükség 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! 
Bízzék 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.
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