
Alkotmányon általában azt az alaptörvényt értik, amely rögzíti az államfor-
mát, a legfőbb állami szervek nevét és működési módját, illetve az állam-
polgárok alapvető jogait és kötelességeit. Alkotmányjellegű törvényeket már 
az ókori Mezopotámiában, valamint az ógörögöknél és a rómaiaknál is al-
kalmaztak. Hasonló alapszabályok léteztek a középkorban, mint például az 
angliai Magna Charta (1215) vagy a magyaroknál az Aranybulla nevű királyi 
dekrétum (1222). Ezen alkotmányformákat az úgynevezett történeti alkotmá-
nyok közé sorolják, ahol a szokásjog (hagyományok alapján választott sza-
bályok) szerepe lényegesen nagyobb volt, mint általában a kartális (írott for-
májú) alkotmányra épülő alkotmányjogban. A kartális alaptörvény fogalma 
az újkor elején fejlődött ki, az első effajta alkotmány pedig az Amerikai Egye-
sült Államokban jött létre 1787-ben, és bár többszöri módosításon esett át, 
ez a konstitúció mindmáig hatályos. Ezt követte a lengyel és francia alkot-
mány 1791-ben, valamint a Belgiumé, majd a német nyelvterületek országa-
ié. A 19. századtól kezdve a kartális alkotmány világszerte általánossá vált.

KALENDÁRIUM

Az alkotmányok története

November 2., hétfő
Az évből 307 nap telt el, hátravan 
még 59.

Névnap: Achilles
Egyéb névnapok: Aténé, Bogdán, 
Ella, Ila, Rátold, Tóbiás, Viktor, Vik-
torina, Vitéz

Katolikus naptár: Halottak napja, 
Szent Achilles
Református naptár: Achilles
Unitárius naptár: Ella, Ila
Evangélikus naptár: Achilles, Tóbiás
Zsidó naptár: Hesván hónap 
15. napja

Az Achilles férfi név a görög Akhil-
leusz mitológiai névből származik, 
jelentése: a kígyó fia. Önállósult 
alakváltozata: Ahillész. Más magya-
rázatok szerint jelentése: tiszta víz. 
November másodika a halottak em-
lékünnepe, amelyet a franciaországi 
Odilo de Cluny apát hozott szokásba 
998-ban; a 14. század során vált egye-
temes keresztény ünneppé. A sírok 
feldíszítése, illetve a temetőlátoga-
tás az emlékezés része, ami számos
országban rendszerint a halottak nap-
jának vigíliáján, azaz az ünnep elő-
estéjén, a november elsejei minden-
szentek napján zajlik.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Hajlamos olyan feladatokat elvállalni, 
amelyeket most nem lenne képes teljesí-
teni. Vegyen vissza kicsit a tempóból, és 
cselekedjék racionálisan!

Egy váratlan fordulat megadja Önnek a 
lehetőséget, hogy bebizonyítsa a képes-
ségeit, és bevesse a kreatív ötleteit. Ma-
radjon magabiztos és kitartó!

Komoly előrelépésre tehet szert, ha nem 
fél a kihívásoktól, és kockáztat. Legyen 
nyitott és határozott, ámde ne kevered-
jen bele kétes kalandokba!

Próbálja meg rangsorolni a felhalmozó-
dott feladatait, és csupán azokkal a kér-
désekkel foglalkozzék, amelyek valóban 
segítik az Ön előrelépését!

Ne zárkózzék el az új módszerektől! Bár 
beletelik egy kis időbe, ameddig meg-
szokja az újszerű eljárásokat, a változás 
később az Ön hasznára válik.

Legyen felkészült, és maradjon rugal-
mas! Néhány nehézség adódhat, ami 
kibillentheti az egyensúlyából. Fontos, 
hogy kézben tartsa az eseményeket.

Számos akadályba ütközik, így nehezen 
halad a munkájával. Bárhogyan alakul-
nak a dolgai, őrizze meg a nyugalmát, és 
kerülje a vitás helyzeteket!

Mozgalmas nap vár Önre, ezért ossza be 
az energiáit, és haladjon lépésről lépés-
re! A kényes teendőket hagyja a végére, 
és ha kell, kérjen segítséget!

Karrierje ezúttal újabb lendületet vesz. 
Álljon készenlétben a kínálkozó lehető-
ségek megragadására, mert csakis így 
érheti el a hosszú távú céljait!

Ma könnyen megtalálja a közös hangot 
a környezetében élőkkel. Minden körül-
mények között őrizze meg a higgadtsá-
gát, és maradjon segítőkész!

Nagy felelősséggel járó teendőkkel bíz-
zák meg. Maradjon határozott, és ne en-
gedje, hogy elrettentsék a kezdetben ne-
hezen megvalósítható munkák!

Vegyen erőt magán, és mielőbb lépjen túl 
a kudarcokon! Koncentráljon az aktuális 
tevékenységeire! Maradjon visszafogott, 
azonban legyen óvatos!

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.

IDEI SZTÁR  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
6° / 9°

Kolozsvár
8° / 9°

Marosvásárhely
9° / 12°

Nagyvárad
1 1° / 12°

Sepsiszentgyörgy
8° / 1 1°

Szatmárnémeti
9° / 10°

Temesvár
1 1° / 12°

Szolgáltatás2020. november 2.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. novem-
ber 15-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
2/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A börtönben két rab beszélget:

– Te miért ülsz?

– Találtam az utcán egy rendszámtáb-

lát, és hazavittem.

– Egy rendszám miatt elítéltek?

– Igen, mert rá volt... (Poén a rejtvény-
ben.)

Börtönben

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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Tévelygő képzelgések

Valami történhetett valódi és virtuális ismerőseimmel, mert az 
utóbbi időben különbnél különb riogatásokkal bombáznak. 
Mondhatnám akár féltéseknek is, bár miután kenyerem javát 
épségben elfogyasztottam, nem valószínű, hogy holmi kisstílű 
szélhámosoknak egyszerűen bedőlnék. Ugyanis ilyen „ötletes” 
szélhámiákkal ĳ esztgetnek, és olyan óvó-féltő-intő szövegeket 
mellékelnek az alapmondandójukhoz, hogy legszívesebben 
azonnal kitörölném őket az ismerőseim listájáról. Tudom én jól, 
hogy egyre rosszabb lesz a minket körülvevő világ, olyasmiket 
is elkövetnek az elvetemültek, amire régebben nemhogy példa 
nem volt, még hírből sem hallottunk hasonlót, de azért kikérem 
magamnak – igen, ilyen nagy nyilvánosság előtt –, hogy engem 
ugyanabba a dobozba gyömöszöljenek be, amiben a félkegyel-
mű, írástudatlan, de különösen a maguk is bűnre hajlamosak 
lapulnak. Ez utóbbiaknak talán jól jönnek ezek az eszement 
ötletek, mert lehet, az idők során megkopott a kreativitásuk és 
már kevésbé sikeresen tudnak másokat átverni. S hogy ne gon-
dolják, a levegőbe beszélek és sztárolom magamat, elmondom 
a legutóbbi aggodalmaskodó üzenet lényegét. „Ügyes” húzással 
az ötletgazda összeköti napjaink legtöbbet emlegetett problémá-
jával, a vírushisztivel, hisz tudjuk, hogy a maszkviselés legfon-
tosabb emberi feladatunkká vált, természetesen a kézmosással 
egyetemben. Nincs szándékomban gúnyolódni mindezzel, hisz 
van, aki esküszik rá, de olyan szöveget küldeni, hogy valamifé-
le méreggel átitatott maszkot árusítókat nehogy beengedjek, 
mert a maszk felpróbáltatása után ájultan rogyok össze, ők pe-
dig gyorsan kirabolnak, s majd csak azután kezdek éledezni, 
ha egyáltalán még feléledek. Ilyen sztorival legföljebb egy soha 
ki nem járó, nagyon idős személyt lehetne megĳ eszteni, bár ők 
épp azért, mert csak magukkal találkoznak, amikor tükörbe néz-
nek, nem is vásárolnak „szájelőkét”. Különösen olyat nem, amin 
szemmel vagy orral érzékelhetően már babráltak valakik. Nem azt 
mondom, hogy elképzelhetetlen egy ilyen trükk kiagyalása, de a 
maszk – szerencsére – nemhogy nem hiánycikk, de úton-útfélen 
kapható és olyan áron, ami bárki számára elérhető. Maradnak 
hát az ellenvélemények, miszerint inkább örülnöm kellene az ér-
tem aggódók hadának, de sajnálom, ilyen vagyok: mindenki óvja 
önmagát, ne más levelesládájának megtömésével bajlódjék.
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