
A tolerancia világnapja nemzetközileg megtartott nap, amelyet az ENSZ (Egye-
sült Nemzetek Szervezete) kulturális szervezetének (UNESCO) kezdeménye-
zésére ünnepelnek 1996 óta minden év november 16-án. Az esemény leg-
fontosabb célkitűzése a figyelem felhívása az intolerancia komoly veszélyei-
re. A világnap kinyilvánítását megelőzően az UNESCO nemzetközi kampányt 
szervezett a türelmesség és az erőszakmentesség jegyében, majd az 1995-ös 
évet a tolerancia nemzetközi évének nyilvánította. A jeles világnap fontos-
ságát mindmáig három meghatározó alapkritérium jellemzi: a konfliktustű-
rő képesség, a jogegyenlőség elfogadása, valamint az erőszak elutasítása. 
A mozgalom kezdeményezői évente különböző rendezvényeket szerveznek 
világszerte azzal a céllal, hogy elejét vegyék a faji, etnikai vagy kulturális 
felsőbbrendűségi elméletek kialakulásának, illetve megszüntessék az elő-
ítéleteket és a negatív sztereotípiákat. A tolerancia szó latin eredetű, amely 
türelmességet jelent mások véleménye, világnézete, vallása, etnikai vagy 
nemzeti hovatartozása, valamint nemi identitása vagy beállítottsága iránt.

KALENDÁRIUM

A tolerancia világnapja

November 16., hétfő
Az évből 321 nap telt el, hátravan 
még 45.

Névnap: Ödön
Egyéb névnapok: Ágnes, Agnéta, 
Alfréd, Ede, Edmond, Gertrúd, Hil-
da, Margit, Örs, Péter, Pető, Trudi

Katolikus naptár: Skóciai Szent 
Margit, Ödön
Református naptár: Ödön
Unitárius naptár: Bendegúz, Hanka
Evangélikus naptár: Ödön
Zsidó naptár: Hesván hónap 
29. napja

Az Ödön férfi név az Eugén magyar 
megfelelője, amelynek az eredeti 
alakja Ögyén volt. A nevet a 19. szá-
zadban mesterségesen az Edmond-
dal azonosították, míg az Eugént a 
Jenővel. Jókai Mór A kőszívű ember 
fi ai című regényében épp az Ödön 
és a Jenő vitatott német alakja mi -
att cserélik össze a két testvért. 
Tersztyánszky Ödön (1890–1929) 
kard- és tőrvívó volt, aki az 1928-as 
amszterdami nyári olimpiai játéko-
kon kardvívásban csapatával, va-
lamint egyénileg is bajnoki címet 
szerzett. 1929-ben motorbaleset kö-
vetkeztében vesztette életét.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően 
nyugodt napra számíthat. Pozitív kisu-
gárzása átragad a munkatársaira is, akik 
segítőkészek lesznek Önhöz.

Gyakorlati teendők vannak napirenden. 
Figyeljen a részletekre, ellenőrizze az idő-
beosztását, nehogy egymást keresztező 
programokat szervezzen!

Egy váratlan esemény teljesen felborítja 
a mára beütemezett célkitűzéseit. Alkal-
mazkodjon a helyzethez, és vesse be a 
képzelőerejét, improvizáljon!

Próbálja meg enyhíteni a környezetében 
kialakult feszültséget, azonban mások 
bonyodalmaiba ne keveredjék bele! Le-
hetőleg kerülje a kockázatot!!

Olyan dolgokon akad fenn, melyeket 
máskor gond nélkül, könnyen leküzd. Ha 
nem idegeskedik, és bízik önmagában, 
sorra megoldhatja a feladatait!

Alaposan fontolja meg a lépéseit, mert a 
türelmetlensége bajba sodorhatja Önt! 
Legyen visszafogott, és mindig vegye szá-
mításba a társai véleményét!

Ezúttal túlbecsüli a munkabírását, az 
Önben rejlő energiákat. Kénytelen lesz 
pár ügyet félretenni ahhoz, hogy sikere-
sen le tudja zárni a fontosakat.

Üzleti ügyei kiválóan alakulnak, de csak 
addig, ameddig nem vállal túl nagy rizi-
kót. Maradjon meg a bevált módszerek-
nél, illetve a saját döntéseinél!

Kissé feldúlt az állapota, így az érzelmei 
gátolják a logikus gondolkodását. Tartóz-
kodjon a véleménynyilvánítástól, és óva-
kodjon a vitás szituációktól!

Tele van lelkesedéssel, úgy érzi, szinte 
minden akadályon könnyen túl tud lép-
ni. Alkalma lesz próbára tenni a szakmai 
tudását és a leleményességét.

Bárhogy alakulnak a dolgai, vegyen min-
dent könnyedén! A magatartásával ké-
pes túllépni mindenen. Kedvező új kap-
csolatokat is szerezhet magának.

Uralkodó bolygója türelemre és kitartás-
ra ösztönzi Önt. Kerülje az elsietett dön-
téseket, munkálatai során pedig marad-
jon magabiztos és megfontolt!

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.

AKTUÁLIS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
5° / 9°

Kolozsvár
6° / 10°

Marosvásárhely
4° / 1 1°

Nagyvárad
10° / 13°

Sepsiszentgyörgy
4° / 9°

Szatmárnémeti
8° / 1 1°

Temesvár
12° / 14°

Szolgáltatás2020. november 16.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. novem-
ber 29-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:

– A kutyánk egyre lustább lesz – mond-

ja az asszony a férjének.

– Miből gondolod?

– Azelőtt a pórázt hozta, amikor a parkba 

akart menni, most az... (Poén a rejt-

vényben.)

Okos kutya

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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Témakutató séta

A mindent eluraló vírushelyzet-beszámolókkal lassan mindenki 
torkig lesz, jó volna már egy kis témafrissítés – gondoltam, és 
azonnal nekiindultam annak az ősrégi igazságnak a nyomvona-
lán, miszerint a téma az utcán hever. Nem szeretek ugyan lesze-
gett fejjel menni, de ha keresgélni akarok, nem a fellegek közt 
kell bóklásznom. A készenléthez már egyre közeledő városköz-
pont-felújítási munkálatok környékén reméltem az első leletet, 
de nem volt szerencsém. Nem tartottam ugyanis elég érdekes-
nek azokat a frászbuk-sirámokat, hogy a színház mögül eltűnik 
a Majomsziget, mert ma már a legkülönbözőbb helyzetekben, 
még a tanórák közben is, a telón kisimogatva megbeszélhetik a 
fi atalok az aznapi randit, nem szükséges a fi úknak ott posztolni-
uk, a kitóduló lányokat lesve. Ugyancsak fölöslegesen botlottam 
meg egy csálén odabiggyesztett kockakőben, mert a felületes, 
elnagyolt munka is kimerített téma: épp azok fütyülnek rá, akik 
így dolgoznak, illetve a feletteseik, akik ha levonnának egy-egy 
napot a hányaveti munkát végzők béréből, aránylag gyorsan 
kiküszöbölhetnék a helytelen munkamorált. Sétáljak tovább, 
csak rábukkanok az épp engem váró, heverésző témára. De 
nem és nem! Hisz az sem újdonság, hogy sorra kínálják kiadás-
ra-eladásra a valaha annyira keresett, jól menő üzleteket, mert a 
várost körülveszik a kisebb-nagyobb bevásárlóközpontok, ahol 
található bármi, és senki nem gondol belvárosi vásárlásra. Kávé-
házak meg cukrászdák viszont már így is bőven vannak, bár so-
kak szerint ez soha nem elég. Szóval jövő tavasszal számíthatunk 
néhány újdonsült kávézóra, vagyis ez a téma is kimerült. Merre 
kellene mennem, hogy valami érdekes ugorjon elém?! Nézzek 
szét a folyóparti sétányon, ahol a gyönyörű, élő fák egy részét ki-
vágták, de az elszáradtakat ott hagyták? Talán jóérzésből: ne es-
sen rosszul ezeknek a szegény, öreg fáknak, hogy csak úgy, egy-
szerűen feldobálják a kamionok rakterébe őket, a biztos tűzhalál 
előzményeként. De ez a favágási mánia is lerágott csont, gyerünk 
tovább. Közben eltelt az idő, téma meg sehol, ám nem hallani az 
iskolákból kitóduló gyerekek felszabadult ricsajozását! Hát per-
sze, online vannak! Én is jobban tenném, ha a neten kutakodnék, 
hisz lehet, a témáknak már ciki az utcán heverészni, egyre szíve-
sebben keringenek a világhálón nagy vidáman. Irány haza, az én 
virtuális sétám is sikeresebb lehet ennél a sikertelen valódinál!
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