
A kézművesség világnapját először a perzsák vezették be a középkor idején, 
eleinte saját nemzeti ünnepként, de sokáig nem talált nemzetközi visszhangra. 
Az UNESCO kezdeményezésére 1964. június 10-én létrehozták a Kézműves Vi-
lágtanács (WCC) nonprofit szervezetet azon céllal, hogy jövedelemtermelő kéz-
műves tevékenységek révén ösztönözzék a közösségeket és a gazdasági növe-
kedést. Később június 10-ét a kézművesség világnapjává nyilvánították. Bár az 
évtizedek során az esemény veszített az érdekeltségéből, 2014-ben a WCC meg-
alakulásának ötvenedik évfordulója alkalmából az Erdélyi Kézmíves Céh újrain-
dította a kézművesek világnapjának mozgalmát saját rendezvények szervezé-
sével, illetve a nemzetközi kézműves eseménynaptár létrehozásával. Definíció 
szerint jelenleg kézművességnek nevezik az emberi erővel, valamint kéziszer-
számmal végzett formaátalakító tevékenységet, az így létrehozott készítményt 
pedig kézműves terméknek. A meghatározás ugyan emberi erőt említ, manap-
ság elfogadott, ha az úgymond gépi erő használatával kibővítik a folyamatot 
(ugyanis mára sok  műveletet a kézművesek elektromos gépekkel végeznek).

KALENDÁRIUM

A kézművesség világnapja

Június 10., szerda
Az évből 162 nap telt el, hátravan 
még 204.

Névnapok: Gréta, Margit
Egyéb névnapok: Bacsó, Bardó, 
Bács, Diána, Gitta, Gréte, Gyöngyi, 
János, Peggi

Katolikus naptár: Szent Margit, 
Gréta
Református naptár: Margit
Unitárius naptár: Margit
Evangélikus naptár: Margit, Gréta
Zsidó naptár: Sziván hónap 
17. napja

A Margit görög eredetű női név, je-
lentése: gyöngy. Alakváltozatai: Gré-
ta, Gréte. Greta Garbo (1905–1990) 
svéd színésznő volt, a fi lmtörténet 
egyik különleges alakja, akinek mél-
tóságteljes, melankolikus magatar-
tása nemcsak a fi lmvásznon kreált 
mítosz része, de jellemének egyik ki-
emelkedő vonása is volt. Harminchat 
évesen vonult vissza a színészettől. 
Pályafutása során négyszer jelölték 
Oscar-díjra a Románc (1930), Anna 
Christie (1930), Kaméliás hölgy (1936) 
és Ninocska (1939) című produkciók-
ban nyújtott teljesítményéért. 1955-
ben Oscar-életműdíjjal jutalmazták.

Emily Blunt
Az Aranyglóbusz díjas brit színész-
női Londonban született 1983. 
február 23-án. Apja ügyvéd 
volt, az édesanyja pedig 
tanárnőként dolgozott. 
Tizenhat éves korában 
művészeti tanulmá-
nyokat folytatott a hí-
res Hurtwood House-
ban. 2000-ben szere-
pelt Paul Sellar Bliss 
című színpadi musi-
caljében; a rendezőt 
pedig annyira lenyűgöz-
te a színésznő, hogy állást 
kínált neki a nemzeti szín-
háznál. Színészi karrierje 2003-
ban indult Az elveszett kard legen-
dája című kalandfi lmben. Első fontosabb 
szerepét a VIII. Henrik című drámában játszotta, amiért jelentős kritikai elismeré-
seket kapott. A Gideon lánya (2005) című produkcióban nyújtott teljesítményéért 
Aranyglóbusz díjjal jutalmazták. Emellett további négy alkalommal jelölték Golden 

Globe díjra Az ördög Pradát visel (2006), Az ifj ú Vik-
tória királynő (2009), Lazacfogás Jemenben (2011), 
Vadregény (2014) és Mary Poppins visszatér (2018) 
című fi lmekben lévő alakításaiért. A fontosabb fi lm-
jei sorolható még a Sorsügynökség (2011), Ötéves 
jegyesség (2012), A jövő gyilkosa (2012), A holnap 
határa (2014, Tom Cruise mellett), A lány a vonaton 
(2016), A vadász és a jégkirálynő (2016). 2010 óta 
John Krasinski amerikai színész-producer felesége, 
házasságukból két lányuk született (Hazel, Violet).

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Zárja ki a zavaró tényezőket, csakis a fel-
adataira koncentráljon! Határtalan lelke-
sedésének köszönhetően szinte minden 
akadályon képes lesz átlépni.

Ne engedje, hogy a hivatásbeli viszályok 
befolyásolják a személyes ügyeit! Őrizze 
meg a kiegyensúlyozottságát, és mindvé-
gig észszerűen cselekedjen!

A hivatásbeli események nem alakulnak 
az óhaja szerint, ezért hajlamos túlzá-
sokba esni. Változtasson az álláspont-
ján, legyen mindenkivel megértő!

Figyeljen oda a kötelezettségeire, ne le-
gyen könnyelmű! Az ígéreteit pedig akkor 
is igyekezzék betartani, hogyha ez ko-
moly erőfeszítést igényel Öntől.

Kissé megingott az önbizalma, nehezére 
esik döntéseket hozni. Ha teheti, kerülje 
el azokat a kényes szituációkat, ahol vé-
leményt kell nyilvánítania!

Fordítson nagyobb figyelmet a munka-
helyi feladataira, ugyanis ezúttal a siker 
kulcsa az apró részletekben rejlik. Ma-
radjon mindvégig következetes!

Ne az eredményekre törekedjen, inkább 
maradjon megfontolt, és próbáljon meg 
jó hangulatban tevékenykedni! Ez hama-
rosan meghozza a sikereket.

Számos kihívás vár ma Önre, megoldha-
tatlannak tűnő nehézségekkel kell meg-
küzdenie. Hogyha türelmes marad, ered-
ményesen zárhatja a napot.

Bármilyen döntésre készül, előtte ismer-
jen meg minden egyes körülményt, majd 
elemezze ki őket! A látszat mögött ugyan-
is akadályok rejtőzhetnek.

Vizsgálja felül a terveit, illetve dolgozzon 
ki újszerű módszereket, amelyek haté-
konyabbá tehetik a munkafolyamatokat. 
Most segítségre is számíthat.

Teremtsen rendet a magánéletében, ne 
halmozza tovább a problémákat! Vegye 
észre, hogy hol tévedett, és ne kövesse el 
ugyanazokat a hibákat!

Ezúttal olyan gondokkal szembesül, me-
lyek ismeretlen vizekre sodorják Önt. 
Nagy szüksége lesz a kreatív gondolko-
dásmódjára és a kitartására.

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.

TRÓFEÁK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
18° / 20°

Kolozsvár
19° / 22°

Marosvásárhely
18° / 21°

Nagyvárad
20° / 22°

Sepsiszentgyörgy
18° / 22°

Szatmárnémeti
20° / 24°

Temesvár
20° / 23°

 » A Gideon lánya 
(2005) című tele-
víziós drámában 
nyújtott rendkívü-
li teljesítményéért 
Aranyglóbusz díj-
jal jutalmazták.

Szolgáltatás2020. június 10.
szerda10

Pistike beszalad a házba, majd aggódó 
hangon megkérdi az apjától:
– Apa, szereted a sült almát?
– Igen, kisfi am. Miért kérdezed?
– Mert lángra kapott az almáskertünk. 

Szabóné átszól a csinos szomszédnőnek:
– Katinka, tudna ma a teraszon napozni?
– De hát miért?
– Mert akkor a férjem végre lenyírná a 
füvet a kertünkben.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. június 
21-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

június
10/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Ketteske, legyen szíves, keljen fel, és 

ugráljon egy kicsit – szól a nővérke a 

fekvőbeteghez.

– Na, de miért?

– Mert elfelejtettem ... (Poén a rejt-

vényben.)

Kórházban

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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