
123 éve
Zomborban megszületett Gombos 
Sándor olimpiai bajnok kardvívó.

120 éve
Hodgyán (Hargita megye) világra 
jött Józsa Béla közíró, szerkesztő, 
költő, szobrász.

206 éve
Peter Gaillard szabadalmaztatta a 
lóvontatású aratógépet.

169 éve
Megszületett Crazy Horse (Szilaj Ló) 
indián törzsfőnök, aki amerikai lo-
vassági alakulatot győzött le.

66 éve
Először képződött Londonban gyil-
kos köd, mely a szmog nevet kapta.

96 éve
Cannes-ban megszületett Gérard 
Phi lipe francia színész, az 1950-es 
évek ismert filmszínésze.

25 éve
Los Angelesben 52 éves korában 
meghalt Frank Zappa zenész.

72 éve
Nagykanizsán megszületett Balá-
zsovits Lajos Balázs Béla-díjas szí-
nész, rendező, színigazgató.

65 éve
Budapesten világra jött Solti János 
dobos, zeneszerző, tanár.

51 éve
Albert Flórián, 75-szörös válogatott 
labdarúgó, elnyerte a France Foot-
ball által alapított Aranylabda díjat.

63 éve
Detroitban elhunyt Galamb József 
gépészmérnök, a Ford Motor Com-
pany főmérnöke.

85 éve
Berlinben világra jött Horst Werner 
Buchholz német színész.

42 éve
Meghalt Lord Edward Benjamin Brit-
ten angol zeneszerző, zongorista.

27 éve
Terry Andersont, az Associated 
Press tudósítóját közel hétévi fog-
ság után szabadon engedték.

62 éve
Budapesten világra jött Varga Mik-
lós énekes, színművész.

223 éve
Megszületett Thomas Carlyle skót 
filozófus, történész, esszéista.

168 éve
Meghalt William Sturgeon, az elekt-
romágnes angol feltalálója.

42 éve
Elizabeth Taylor hetedszer kötött 
házasságot, férje John Warner lett.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A nagy befogadóképességű átkelőhajókat elsősorban a szárazföld közelé-
ben található szigetek elérésére találták fel, valamint az olyan partszakaszok 
közvetlen megközelítésére, amelyeket országúton csakis nagy kerülővel vagy 
egyáltalán nem lehetett megkörnyékezni. Bár kisebb kompszerű közlekedési 
eszközök már a középkor óta működnek, a legelső nagy méretű, gőzhajtású 
kompot John Stevens amerikai feltaláló alkotta meg 1811-ben; ez a vízi jármű 
New York és Hoboken között üzemelt. A mai értelemben vett tengeri kompok 
az 1930-as években épültek először Nagy-Britanniában, és főleg a La Manche 
csatorna átszelését szolgálták. Ezt követően egyre nagyobb (vasúti szerelvé-
nyeket és több száz gépjárművet továbbító) komphajók épültek, melyeken új 
technikai megoldásokat alkalmaztak. A 60-as években megjelentek az első 
légpárnás átkelőhajók. Mára az effajta kompok a személyautók mellett kami-
onok és teherszállító konténerek elszállítására is alkalmasak. Jelenleg a leg-
nagyobb ilyen hajó Írország és Wales között közlekedik; a hatszintes jármű kö-
zel 2000 utast, 1300 személygépkocsit és 240 kamiont képes szállítani.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A kompok története

December 4., kedd
Az évből 338 nap telt el, hátravan 
még 27.

Névnapok:  Borbála, Barbara
Egyéb névnapok:  Adina, Alinda, 
Barbara, Boróka, Ciklámen, János, 
Mór, Móric, Péter, Pető, Reginald

Katolikus naptár:  Damaszkuszi 
Szt. János, Szt. Borbála, Barbara
Református naptár: Borbála
Unitárius naptár: Borbála, Boróka
Evangélikus naptár: Borbála
Zsidó naptár:  Kiszlév hónap 
24. napja

A Borbála női név a görög származá-
sú Barbara régi, magyaros alakfor-
mája, jelentése: idegen, külföldi nő. 
Cillei Borbála  (1392–1451) magyar 
és cseh királyné, valamint német-
római császárné volt, Luxemburgi 
Zsigmond második felesége. A köz-
tudatban általában bűnös asszony-
ként szerepel, a királynéról pedig 
hagyományosan elítélő kép maradt 
fent. Mindez elsősorban a róla, il-
letve családjáról szóló rosszindu-
latú híreszteléseknek köszönhető. 
Egyetlen gyermeke, Luxemburgi 
Erzsébet 1437 és 1439 között magyar 
királyné volt.

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind 
a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 9-ig minden egyes szám, il-
letve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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 SUDOKU

Barbara Bel Geddes (1922–2005)   
Az Oscar-jelölt amerikai színésznő 
és író New Yorkban született 
színházi díszlettervező 
lányaként. Pályafutását 
1941-ben kezdte a Cse-
berből vederbe cí-
mű Broadway-szín-
műben. Később 
szerepelt a Mély 
gyökerek, Macska 
a forró bádogtetőn 
és Mary, Mary cí-
mű színdarabokban, 
utóbbi kettőért Tony-dí-
jat kapott. Filmvásznon 
1947-ben debütált Henry 
Fonda oldalán A hosszú éjszaka 
című produkcióban. Az Én emlékszem a 
mamára című fi lmdrámában nyújtott alakításáért 1949-ben Oscar-díjra jelölték. 
Ezután olyan krimikben volt látható, mint az Elia Kazan rendezésében készült 
Pánik az utcán (1950), 14 óra (1951) vagy az Alfred Hitchcock által rendezett Szé-

dülés (1958). A 60-as évektől főként soro-
zatokban vállalt szerepeket. Leghíresebb 
alakítását a Dallasban formálta meg El lie 
Ewing karakterében, amelyért háromszor 
(1980, 1981, 1982) jelölték Aranyglóbusz 
díjra, végül 1982-ben megkapta a Golden 
Globe-szobrot. 1990-ben visszavonult a szí-
nészettől, és képzőművészként folytatta a 
munkáját, valamint kiadója volt számos 
gyerekkönyvnek. Kétszer ment férjhez, két 
lánya született. Tüdőrákban hunyt el.

Az Én emlékszem a ma-
mára című fi lmdrámá-
ban nyújtott alakításá-
ért 1949-ben Oscar-díjra 
jelölték.

PORTRÉ

EZEN A NAPON

Hivatásában váratlan fejlemények zajla-
nak, ami miatt kritikus helyzetbe is ke-
rülhet. Legyen mindenben megfontolt, 
maradjon a realitások talaján!

Önuralmának és kitartásának köszönhe-
tően szinte minden kötelezettségét telje-
síti. A munka mellett fektessen hangsúlyt 
a személyes viszonyaira is!

Tele van energiával, ezért most bátran 
bevállalhat bonyolultabb feladatokat is. 
Arra viszont vigyázzon, hogy a tevékeny-
ségét kapkodás nélkül végezze!

Adja át a kollégáinak a vezető szerepet, 
ugyanis semmi sem alakul a tervei sze-
rint. A kockázatos helyzetekben is en-
gedje, hogy mások döntsenek!

Kiváló hangulatot teremt maga körül, és 
készséggel áll rendelkezésre, ha valaki 
támogatást kér Öntől. Hamarosan meg-
lepő fordulatokban lesz része.

Uralkodó bolygója fokozza a lendületét, 
ezért ma bátran kezdeményezhet. Jelöl-
jön ki magának új célokat, ámde legyen 
elővigyázatos a lépéseiben!

Óvakodjék a vakmerő manőverektől, és 
figyeljen oda a jótanácsokra! Ne tegyen 
félreérthető kijelentéseket, mert azok-
nak súlyos hatásai lehetnek!

Bontsa meg a munkahelyi egyhangúsá-
got, és legyen megértő a társaival! Hagy-
ja szabadon a fantáziáját, vigyen egy kis 
kreativitást a munkáljába!

Túlbonyolítja a megoldásokat, így a leg-
több tevékenysége holtpontra jut. Ezút-
tal jobban tenné, hogyha az észérvekre, 
illetve a tényekre alapozna.

Eredményes napra számíthat, amennyi-
ben okosan osztja be az idejét. Keresse 
az egyszerű eljárásokat! A komplex fel-
kéréseket utasítsa vissza!

Ma rendkívül felelőtlenül viselkedik, va-
lamint hajlamos vitákba keveredni. Ha 
teheti, kerülje el az olyan szituációkat, 
amelyekben döntéseket kell meghoznia!

Vegyen erőt magán, és emelkedjék felül 
a gondjain! Mindenre meg fogja találni a 
helyes módszert, csupán ki kell aknáz-
nia a szakmai adottságait.

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.
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