
1748 éve
A kis-ázsiai Szent Miklós püspök, 

névnapja előestéjén édességek-

kel ajándékozta meg a gyerekeket, 

amely szokás máig fennmaradt.

117 éve
Megszületett Walt Disney amerikai 

trükkfilmrajzoló, producer és film-

rendező, Miki egér és Donald kacsa 

figurájának megalkotója.

86 éve
A Georgia állambeli Maconban vi-

lágra jött Little Richard amerikai  

énekes, dalszerző és zongorista.

526 éve
Kolumbusz Kristóf felfedezte Hispa-

niolát, amelynek a mai neve Haiti.

72 éve
Barcelonában világra jött José Car-

reras katalán tenor operaénekes.

139 éve
Megszületett Clyde Vernon Cessna 

amerikai repülőgépgyáros, a köny-

nyűrepülőgépek gyártója. 

227 éve
Bécsben meghalt Wolfgang Ama-

deus Mozart osztrák komponista, 

zongorista, orgonista, karmester.

193 éve
Megszületett Rochlitz Gyula építész, 

a Keleti pályaudvar központi épüle-

tének tervezője.

151 éve
Világra jött Józef Klemens Pilsuds-

ki lengyel tábornagy, aki megterem-

tette Lengyelország függetlenségét.

5 éve
Elhunyt a Nobel-békedíjas Nelson 

Mandela a Dél-afrikai Köztársaság 

első fekete bőrű elnöke.

109 éve
Brassóban megszületett Deák Sán-

dor Jászai Mari-díjas színész.

87 éve
Budapesten világra jött Galambos 

Erzsi Kossuth-díjas színésznő.

78 éve
Prágában elhunyt Jan Kubelik cseh 

hegedűművész, zeneszerző.

93 éve
Márianosztrán megszületett Szilvá-

sy Miklós olimpiai bajnok birkozó.

51 éve
Budapesten világra jött Tóth Kriszti-

na József Attila-díjas költő, író, mű-

fordító, üvegművész.

45 éve
Meghalt a skót Sir Robert Alexander 

Watson-Watt, a radar feltalálója.

67 éve
Budapesten világra jött Menszátor 

Magdolna színésznő.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A hulladék elhelyezésének problémája kb. 10 ezer évvel ezelőtt jelentkezett 

az állandó települések megjelenésével. A nyugati világ első hulladéklerakóját 

Athénban hozták létre i. e. 500-ban. Az ókorban az európai és ázsiai városok-

ban vázaformájú tartályokban gyűjtötték a hulladékokat, és meghatározott 

időközönként elhordták. Más helyeken gödröket ástak, és abban tartották a 

szemetet, amelyeket időnként kitisztítottak. A rómaiak fejlett kultúrájában 

már létezett a maihoz hasonló szemétszállítási rendszer: a szilárd konyhai fö-

lösleget cserépedényekben tárolták, illetve megfelelő fizetségért naponta el-

szállították a városon kívülre. Miután a középkorban felismerték a szemét és 

a járványok közötti összefüggéseket, a hulladékok szállítására magáncéhek 

alakultak. A hulladékeltakarítás azonban csak a 19. század végén vált általá-

nossá. Ekkor építették meg az első szemétégetőket. A hulladékszállítás az 

1930-as években vált hatékonnyá, amikor megjelentek a tömörítős szemét-

szállító tehergépkocsik. Manapság világszerte főleg a hulladékok szelektív 

gyűjtésére és ezeknek az újrahasznosítására fektetik a hangsúlyt.

NAP TÁR

 TUDÁ STÁR

A hulladékgyűjtés története

December 5., szerda
Az évből 339 nap telt el, hátravan 
még 26.

Névnap: Vilma
Egyéb névnapok: Anasztáz, Ábel, 
Bács, Ciklámen, Csaba, Csanád, 
Dalma, Herkules, Krisztina, Mór, 
Péter, Reginald, Sebő

Katolikus naptár: Vilma, Csaba
Református naptár: Vilma
Unitárius naptár: Vilma, Ünige
Evangélikus naptár: Vilma
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
25. napja

A Vilma női név a német eredetű 
Vilhelma rövidülése, jelentése: erős 
akaratú védelmező. Férfi  párja: Vil-
mos. Önállósult alakja: Vilhelmina. 
Wilma Glodean Rudolph (1940–
1994) amerikai futónő volt, aki 1960-
ban a Rómában rendezett nyári olim-
piai játékokon három aranyérmet 
nyert 100 és 200 méteren, valamint 
váltóban is. A kecses futása miatt 
fekete gazellának becézték. Pálya-
futása érdekessége, hogy kislányko-
rában a gyermekparalízis csaknem 
tolószékbe kényszerítette, azonban 
felépült, majd a világ leggyorsabb 
futónője lett.

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

Zakariás József (1924–1971)
Az egykori Aranycsapat kiemel-
kedő balfedezete Budafokon 
született cipészmester fi -
aként. Tizenhét évesen 
kezdte futballistapá-
lyáját a budapesti 
Kábelgyár Sport 
Clubban. 1944-től 
a Gamma csapatá-
ban, 1951-től pedig 
a Bástya (későbbi 
Vörös Lobogó / MTK 
Budapest) keretében 
játszott, amellyel nem-
zeti bajnok is lett. A meg-
előző szerelései és pontos, 
sallangmentes játékáról elhíresült 
Zakariás 1952-ben érte el első nagy sike-
rét, amikor a Helsinkiben rendezett ötkarikás játékokon olimpiai aranyérmes 
lett. Harmincöt válogatott mérkőzésen szerepelt, és tagja volt annak a magyar 
csapatnak, amely 1953-ban Londonban, az úgynevezett évszázad mérkőzésén 

6-3-ra legyőzte az angolokat. 1954-ben 
a svájci világtornán ezüstérmet szerzett. 
Edzői pályafutása 1960-ban indult az Áp-
rilis 4. Gépgyár nevű csapatnál, majd egy 
rövid ideig Szigetszentmiklós gárdáját 
irányította. 1961–1967 között guineai szö-
vetségi kapitányként működött, élete utol-
só éveiben (1969–1971) az Medosz Erdért 
klubnál tevékenykedett. Negyvenhét éve-
sen hunyt el súlyos érrendszeri problémák 
következtében.

Az 1952-ben Helsinki-

ben rendezett ötkarikás 

játékokon a nemzeti 

válogatottal olimpiai 

aranyérmes lett. 

PORTRÉ

EZEN A NAPON

Bonyodalmas pillanatok várnak Önre. 

Őrizze meg a céltudatosságát, akkor se 

torpanjon meg, ha első látásra megold-

hatatlannak tűnnek a gondjai!

Elveszti a belső egyensúlyát, emiatt ki-

számíthatatlanná válik a viselkedése. 

Jobban teszi, ha a háttérbe vonul, és csu-

pán a rutinteendőkre koncentrál!

Mérje fel, hogy a közeljövőben milyen 

változások várhatók, gondolja át a kö-

vetkezményeket, és csakis ennek függ-

vényében hozza meg döntéseit!

Könnyedén megtalálja a közös hangot a 

környezetében élőkkel, ezért ma főleg 

a csapatmunkára összpontosítson! Ma-

radjon mindenkivel készséges!

Úgy érzi, hogy a társai közönye miatt 

az erőfeszítései kudarcba fulladnak. Ne 

csüggedjen, ugyanis szorgalma és igye-

kezete hamarosan kifizetődik!

Remekül intézi a feladatait. Gyors sike-

reket könyvel el, új utak nyílnak meg Ön 

előtt. Azonban ne legyen vakmerő, ha-

nem törekedjék az egyensúlyra!

Ma bármit is tesz, legyen nagyon meg-

fontolt, ugyanis hajlamos felelőtlen dön-

téseket hozni! Elsősorban a határidős 

munkákra összpontosítsa a figyelmét!

Hiányzik Önből a tisztánlátás, így nem 

tudja felmérni a következményeket. Le-

hetőleg adja át másoknak az irányítást, 

és kerülje el a döntéshozatalt!

Kommunikációs képessége ezúttal a csú-

cson van, ezért helyezze előtérbe a sze-

mélyes kapcsolatait. Próbáljon meg tisz-

tázni minden vitás kérdést!

Bár sok akadályba ütközik, ne enged-

je, hogy ez beárnyékolja a hangulatát! 

Amennyiben sikerül megőriznie a nyu-

galmát, kézben tarthatja az irányítást.

A mai nap folyamán főleg a kapcsolatok 

kerülnek előtérbe. Vizsgálja felül néhány 

személyes viszonyát, és ne idegenked-

jen új barátságokat kötni!

Rendkívül találékony, ezért képes hamar 

túllépni minden akadályon. Most azon 

terveibe is belevághat, amelyeket a koc-

kázatok miatt eddig mellőzött.

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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