
Az UNICEF (teljes angol nevén: United Nations International Children’s Emergen-
cy Fund), vagyis magyarul az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermekgyorsse-
gély-alapja 1946 decemberében jött létre az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
(ENSZ) kezdeményezésére azon szándékkal, hogy segítsen azokon a nélkülö-
ző, valamint beteg gyermekeken, akik kénytelenek voltak átélni a II. világhábo-
rú borzalmait. Az UNICEF idővel fejlesztési szervezetté nőtte ki magát, melynek 
jelenleg a világ több mint 150 országában vannak gyermekvédelmi programjai. 
Ezeket kizárólag önkéntes hozzájárulásokból, illetve adományokból finanszí-
rozza; nem részesedik az ENSZ költségvetéséből. Az UNICEF állandó célkitűzé-
se a gyermekek és az ifjúság helyzetének javítása a táplálkozás, az oktatás, az 
egészségügy, a szociális gondoskodás és a szakképzés területén. A szervezet 
emellett a gyermekjogok szószólója is, így fontos szerepet játszik az 1989-ben 
gyermekek jogairól elfogadott ENSZ-egyezmény végrehajtásának ellenőrzésé-
ben. Az UNICEF-nek mára már több mint tízmillió adományozója és közel száz-
ezer önkéntese létezik világszerte. Az alap 1965-ben béke-Nobel-díjat kapott.

KALENDÁRIUM

Az UNICEF története

Október 29., kedd
Az évből 302 nap telt el, hátravan 
még 63.

Névnapok: Melinda, Nárcisz
Egyéb névnapok: Ermelinda, Eu-
zébia, Narcissza, Némó, Teofi l, Zénó

Katolikus naptár: Melinda, 
Nárcisz
Református naptár: Nárcisz
Unitárius naptár: Nárcisz
Evangélikus naptár: Nárcisz, 
Melinda
Zsidó naptár: Tisri hónap 
30. napja

A Melinda vitatott származású női 
név, legvalószínűbb, hogy az olasz 
gyökerű Melánia és az angol eredetű 
Belinda nevek összeolvadásából jött 
létre, jelentése: tiszta. A nevet először 
Louis D’Ussieux francia író hasz-
nálta 1775-ben egyik elbeszélésében; 
Katona József innen vette át 1819-ben 
a Bánk bán című drámájához.
A Nárcisz görög mitológiai név, a 
Narkisszosz férfi név női párja, amely 
a saját szépségébe beleszerető ifj ú ne-
véből vált ismertté. Az egyik legenda 
szerint Narkisszosz végzett magával, 
a kicseppenő véréből pedig virág sar-
jadt: ez lett a nárcisz.

Winona Ryder
Az Oscar-díjra jelölt amerikai színész-
nő a minnesotai Winonában szü-
letett Winona Laura Horowitz 
néven. Kaliforniában nőtt 
fel, és már tizenhárom 
éves korától játszott a 
San Franciscó-i Ame-
rican Conservatory 
Theater színpadán. 
Első fi lmes szerepét 
a Lucas és a szerelem 
(1986) című romanti-
kus vígjátékban kapta. 
A Sellők (1990) című ko-
médiában nyújtott alakítá-
sáért Aranyglóbusz díjra je-
lölték. Három évvel később mel-
lékkaraktert formált meg Az ártat-
lanság kora (1993) című drámában,
amelyért Oscar-díjra jelölték, illetve Aranyglóbusz díjjal jutalmazták. A Kisasszonyok 
című drámában nyújtott teljesítményéért 1995-ben újabb Oscar-jelölést kapott. Az el-
következő két évtizedben olyan sikerprodukciókban volt látható, mint az Alien 4: Fel-
támad a Halál (1997), Észvesztő (1999), Ősz New Yorkban (2000), A kismenő (2002), 
Darwin-díj: Halni tudni kell! (2006), Star Trek (2009), Fekete hattyú (2010) és a Harc-

ban élve (2013). Filmes szerepei mellett szinkronszí-
nészként, illetve a Cannes-i Fesztivál zsűritagjaként 
is tevékenykedett. 2017-ben főszerepet vállalt a Külö-
nös dolgok című sorozatban, alakításáért Aranygló-
busz díjra jelölték. 2000 októberében csillagot kapott 
a hollywoodi hírességek sétányán. Eddig még nem 
ment férjhez, azonban több színésszel élt párkapcso-
latban, például Johnny Deppel (1989 és 1993 között), 
Matt Damonnal (1998 és 2000 között); 2011 óta Scott 
Mackinlay Hahn üzletember élettársa.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Hivatásában váratlan körülményekkel 
kell szembenéznie, kénytelen lesz imp-
rovizálnia. Vesse be minden tudását, en-
gedje szabadon a fantáziáját!

Ma nehezen teljesít nyomás alatt, ezért 
amennyiben lehet, ne bonyolítsa túl a 
munkafolyamatokat. Igyekezzék az egy-
szerű módszerekhez folyamodni!

Maradjon együttműködő, de ne engedje, 
hogy mások beleavatkozzanak a dolga-
iba! Alaposan gondolja át minden lépé-
sét, és maradjon következetes!

Felelőtlenül tevékenykedik, olyan egyez-
ségeket is elfogad, melyek cseppet sem 
előnyösek Önnek. Változtasson a hozzá-
állásán, mielőtt bajba kerülne!

Sikerül megtalálnia a közös hangot azok-
kal is, akikkel eddig képtelen volt együtt 
dolgozni. Használja ki ezt a helyzetet, 
rendezze a tisztázatlan ügyeit!

Munkahelyén elemezze az elmúlt idő-
szak eseményeit, és amennyiben szük-
séges, állítson fel új fontossági sorren-
det! Legyen nyitott az újításokra!

Zárjon ki minden zavaró tényezőt, és ki-
zárólag a tennivalóira koncentráljon! Lel-
kesedésének köszönhetően szinte min-
den buktatón képes lesz átlépni.

Számos teendőt kell ma teljesítenie. Ké-
szítsen ütemtervet, és tartsa magát a ter-
veihez még akkor is, ha zavaró tényezők 
próbálják eltéríteni az útjáról!

Habár a karrierje felívelőben van, néhány 
munkálata zsákutcába sodródott. Hasz-
nálja a kreativitását, közelítse meg más 
szemszögből a problémákat!

A mai napon nem hajlik a kompromisz-
szumokra, csakis a saját útját járja. Az 
önfejűségére azonban könnyedén ráfi-
zethet, ezért ne hozzon döntéseket!

Megterhelő pillanatok várnak Önre, ké-
szüljön fel arra, hogy több kihívásnak 
is meg kell felelnie. Bárhogyan alakul a 
napja, őrizze meg a higgadtságát!

Találékonysága ezúttal segítségére lesz 
a folyamatban lévő feladataiban. Ta-
pasztalata révén akár több bevételhez is 
juthat. Használja ki az erényeit!

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.

NÉZŐPONTOK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
9° / 13°

Kolozsvár
8° / 10°

Marosvásárhely
9° / 1 1°

Nagyvárad
9° / 10°

Sepsiszentgyörgy
8° / 12°

Szatmárnémeti
9° / 1 1°

Temesvár
10° / 13°

 » Az ártatlanság 
kora és a Kisasszo-
nyok című roman-
tikus drámákban 
nyújtott kiváló tel-
jesítményéért Os-
car-díjra jelölték.

Szolgáltatás2019. október 29.
kedd10

Az október 14–17. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: október 14., 
hétfő: ...nagyító, nézegesd azzal a gilisztát; október 15., kedd: Innen? Hova?; ok-
tóber 16., szerda: Akkor rendben van; október 17., csütörtök: ...visszamenjek érte?

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. novem-
ber 10-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

október
29/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A csiga mászni kezd a cseresznyefán.

Az ott ülő madarak csodálkozva kérdik 

tőle:

– Mit akarsz te télen a cseresznyefán?

– No, vajon? Cseresznyét akarok enni!

– De, hát még nincs is!

– ... (Poén a rejtvényben.)

Állati

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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