
A cukorbetegség világnapját (november 14.) az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) és a Nemzetközi Diabéteszszövetség (IDF) kezdeményezte 1991-ben, vá-
laszképp a cukorbetegség világszintű gyors terjedésére. A nemzetközi napot 
Frederick Grant Banting Nobel-díjas kanadai orvos születésnapjához (1891. no-
vember 14.) kötötték, aki Charles Besttel és John J. R. Macleoddal közösen el-
sőként fogalmazta meg azt a gondolatot, mely 1922-ben az inzulin (szénhid-
rát-anyagcserét befolyásoló hormon) felfedezéséhez vezetett. Az évről évre meg-
rendezett világnap mindig egy-egy diabéteszhez kapcsolódó témára fókuszál: 
ilyen volt például a cukorbetegség és az emberi jogok; a cukorbetegség és élet-
stílus; a cukorbetegség és az elhízás; a fogyatékkal élők és hátrányos helyzetűek 
cukorbetegsége; gyermekek és kamaszok cukorbetegsége. Ezen a napon töb-
bek közt szűrőprogramokat is tartanak, illetve rádiós és televíziós kampányok-
ra, sportrendezvényekre kerül sor. Az eseményeket rendszerint az IDF és WHO 
rendezi, de gyakran hozzájárulnak más szervezetek, egészségügyi dolgozók, 
hírességek, illetőleg cukorbetegségben szenvedő emberek és családtagjaik.

KALENDÁRIUM

A cukorbetegség világnapja

November 14., csütörtök
Az évből 318 nap telt el, hátravan 
még 47.

Névnap: Aliz
Egyéb névnapok: Albert, Erzsébet, 
Huba, Jozafát, Klementina, Szidónia, 
Vanda, Zdenkó

Katolikus naptár: Aliz, Huba, 
Klementina, Vanda
Református naptár: Aliz
Unitárius naptár: Albert, Aliz
Evangélikus naptár: Aliz
Zsidó naptár: Hesván hónap 
13. napja

Az Aliz a germán–francia gyökerű 
Alice női névből származik, jelenté-
se: nemes, harcos, bölcs. Korábban 
magyarul is Alice alakformában írták. 
Alicia Keys napjaink ismert ameri-
kai énekesnője, aki eddigi karrierje 
során hat nagylemezt adott ki, ame-
lyek több mint 30 millió példányban 
keltek el világszerte, emellett számos 
díjat nyert, köztük 15 Grammy-díjat és 
17 Billboard Music Awardot. Drámai 
kontraalt hangja három oktávot ölel 
át. Saját nemzedékéből egyike annak 
a kevés művésznek, aki felkerült a 
Billboard magazin minden idők leg-
sikeresebb Hot 100 előadója listájára.

Alicia Vikander
Az Oscar-díjas svéd színésznő Göte-
borgban született 1988. október 
3-án. Színészi pályafutása 
17 évesen indult az Egy 
decemberi álom című 
sorozatban, majd az 
Andra Avenyn szé-
riában folytatódott. 
Nem sokkal a Svéd 
Királyi Balettiskola 
elvégzése után meg-
kapta első főszerepét 
a Tiszta (2010) című 
drámában, amelyért 
több díjat is kapott. Egy
évvel később a berlini fi lm-
fesztiválon Shooting Stars díj-
jal jutalmazták, amellyel Európa tíz 
legtehetségesebb fi atal színésze közé
választották. 2012-ben került a nemzetközi fi gyelem előterébe az Anna Karenina és 
Egy veszedelmes viszony című drámákban nyújtott szereplésével. A nagy áttörés 
2014-ben következett be számára, amikor Alex Garland író-rendező Ex Machina 

című sci-fi jében lévő alakításáért Aranyglóbusz díj-
ra jelölték. Egy évvel később főszerepet formált meg 
A dán lány című drámában, teljesítményét Golden 
Globe-jelöléssel, illetve Oscar-díjjal méltányolták. 
Ugyanebben az évben Londonba költözött, ahol 
közeli kapcsolatba került  Michael Fassbender Os-
car-díjra-jelölt színésszel, akivel 2017-ben összeháza-
sodott. A fontosabb fi lmjei közé tartozik még a Hotel 
(2013), Az ifj úság végrendelete (2014), Fény az óceán 
felett (2016) és a Tomb Raider (2018).

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Használja következetesen a kreatív ké-
pességeit. Ne pazarolja el az idejét arra, 
hogy elakadjon a részletekben! Mindig 
az adott problémákra figyeljen!

Nehezen koncentrál a tennivalóira, így 
most mellőzze a komplex munkákat! 
Csakis rutinteendőket végezzen, és vá-
lassza az egyszerű megoldásokat!

Próbálja meg tökéletesíteni a munka-
módszereit, és amennyiben szükségét 
érzi, bátran újítson! Ezáltal ugrásszerű 
lépéseket tehet a karrierjében.

Munkahelyén remekül alakulnak a dol-
gai, emellett segítőkre is talál, akik olyan 
építő jellegű ötletekkel állnak elő, ame-
lyeket érdemes megfontolnia.

Számos megoldatlan feladatnak kell a 
végére járnia, ezért legyen nyitott az új-
szerű megoldásokra, valamint fogadja el 
a társai által felkínált segítséget!

A lehetőségei kissé távol állnak a tervei-
től, ezért tartsa a realitások talaján az el-
képzeléseit! Legyen körültekintő, és fo-
gadja el a felkínált segítségeket!

Maradjon céltudatos, illetve használja 
ki a szakmai adottságait! Azonban a ter-
vei csupán akkor lesznek eredményesek, 
hogyha kitart az elvei mellett.

Az optimizmusa ezúttal nem elég a siker-
hez, szerencsére is szüksége lesz ahhoz, 
hogy révbe érjen a terve. Használjon ki 
maximálisan minden lehetőséget!

Váratlan fordulatok és hátráltató ténye-
zők teszik bonyolulttá a mai napját. Le-
hetőleg ne improvizáljon, kizárólag a 
szokásos eljárásokat alkalmazza!

Hivatásában pozitív tapasztalatokban 
lesz része, emellett pár kapcsolata új 
szintre emelkedik. Ma elsősorban a csa-
patmunkára fektesse a hangsúlyt!

Határozottan halad a célkitűzései felé. 
Arra azonban ügyeljen, hogy a nagy len-
dületében ne sodorja félre azokat, akik 
tanácsokkal fordulnak Önhöz!

Kissé meginog az önbizalma, ennek kö-
vetkeztében nem képes átlátni a megol-
dásokat, és számos hibát követ el. Lehe-
tőleg kerülje a társaságot!

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.

VISSZATÉRŐ RÉMÁLOM  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
9° / 13°

Kolozsvár
12° / 14°

Marosvásárhely
12° / 13°

Nagyvárad
13° / 16°

Sepsiszentgyörgy
10° / 15°

Szatmárnémeti
13° / 16°

Temesvár
12° / 16°

 » 2016-ban fő-
szerepet formált 
meg A dán lány 
című drámában, 
teljesítményét 
Oscar-díjjal mél-
tányolták. 
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A feldúlt szőke nőtől kérdi a férje:
– Mi történt, drágám?
– Teljesen össze vagyok zavarodva, most 
jövök a szemészetről, és képzeld, a doki 
azt mondta, hogy a bal szemem a jobb.

Egy férfi  panaszolja az orvosnak:
– Doktor úr, a nejem elvesztette a hang-
ját! Mit tehetnék, hogy visszaszerezze?
– Nos próbáljon meg hajnali kettőkor ha-
zamenni egy csinos hölgy társaságában.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. novem-
ber 24-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két barát beszélget:

– Tegnap megláttam egy lányt, és azon-

nal beleszerettem.

– Csak nem az akarod mondani, hogy 

feleségül veszed?

– Dehogy! ... (Poén a rejtvényben.)

Azonnal

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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