
958 éve
Székesfehérváron királlyá koronáz-
ták I. Béla herceget, aki testvérével, 
I. Andrással vívott háborút a trónért.

353 éve
Megszületett gróf Bercsényi Miklós 
kuruc hadvezér, II. Rákóczi Ferenc 
főhadparancsnoka.

72 éve
Salgótarjánon világra jött Szalai 
Miklós olimpiai bajnok labdarúgó.

250 éve
Skóciában megjelent az Encyclope-
dia Britannica első kiadása.

184 éve
A Majna partján fekvő Schweinfurt-
ban megszületett Mechwart András 
tervezőmérnök, feltaláló.

112 éve
A nagyközönség számára is meg-
nyitott a Szépművészeti Múzeum 
Budapesten.

101 éve
A kanadai Halifax kikötőjében fel-
robbant az SS Mont-Blanc francia 
lőszerszállító hajó. 

92 éve
Olaszországban Benito Mussolini 
adót vetett ki a vőlegényekre.

96 éve
Létrejött az Ír Szabad Állam.

62 éve
Dél-Afrikában letartóztatták Nelson 
Mandelát és 156 társát tiltott politi-
kai tevékenység vádjával.

239 éve
Elhunyt a rokokó stílusirányzat ki-
emelkedő festőművésze, Jean-Bap-
tiste Siméon Chardin.

26 éve
Svájc lakossága népszavazáson el-
utasította az Európai Unióhoz való 
csatlakozást.

25 éve
Az arizonai Scottsdale-ben meghalt 
Don Ameche Oscar-díjas amerikai 
filmszínész.

193 éve
Felső-Peru kikiáltotta függetlensé-
gét Spanyolországtól, és Bolíviának 
nevezte el magát.

377 éve
Elhunyt Anthonis van Dyck flamand 
festő, a barokk festészet egyik legje-
lentősebb képviselője.

44 éve
Budapesten megszületett Kovács 
Lázár séf, műsorvezető, gasztronó-
miai tanácsadó.

235 éve
Budán meghalt  Jelky András író, ka-
landor, felfedező.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Az AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome, azaz magyar fordításban: 
szerzett immunhiányos szindróma) a HIV (az emberi immunhiány vírusa) ál-
tal előidézett tünetegyüttes, melyet 1981-ben azonosítottak, viszont már jóval 
régebben megjelent. Azóta néhány esetben volt példa fertőzött AIDS-betegek 
gyógyulására is. A vírus az immunrendszer sejtjeit, elsősorban a nyiroksejte-
ket pusztítja, az emberi szervezet védekező mechanizmusának fokozatos le-
romlása pedig elősegíti az infekciók és a daganatok megjelenését. A fertőzés 
után a tünetek évekkel (átlagosan 5 évvel) később jelentkeznek, de időközben 
a fertőzöttek továbbadhatják a vírust (például direkt nyálkahártya-kontaktus-
sal vagy különböző testfolyadékok által). A legtöbb kutató szerint a HIV Afrika 
déli részében alakult ki a 20. század elején, és az 50-es évek végén terjedt el 
világszerte. Mára már nagy hatékonyságú gyógyszerek léteznek, amelyekkel 
a vírus szaporodása jelentős mértékben lelassítható. Az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) nemrég készített felmérése szerint az AIDS felfedezése óta 
napjainkig közel 40 millió ember vesztette életét ebben a betegségben.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

Az AIDS eredete

Dcember 6., csütörtök
Az évből 340 nap telt el, hátravan 
még 25.

Névnap: Miklós
Egyéb névnapok:  Csinszka, Deni-
za, Gyopár, Leontina, Mikó, Miksa, 
Ni kol, Nikolasz, Nikolett, Nikoletta

Katolikus naptár: Szent Miklós, 
Csinszka
Református naptár:  Miklós
Unitárius naptár: Miklós, Gyopár
Evangélikus naptár: Miklós
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
26. napja

A Miklós a görög Nikolasz névből 
származik, jelentése: győzelem és 
nép. Szent Miklós  (270–343) a mai 
Törökország területén fekvő Patarán 
született, később a Lycia római pro-
vinciában lévő Mürába került, ahol 
püspökké szentelték; ugyanitt hunyt 
el 343. december 6-án. Később a ke-
reskedők, tengerészek, zálogházak, 
illatszerkészítők, gyógyszerészek, 
gyermekek, diákok és (egyes orszá-
gokban) a nehéz körülmények kö-
zött élők, illetve a pálinkafőzők vé-
dőszentje lett. Életéről több legenda 
ismert, ezekből alakult ki az aján-
dékhozó Mikulás személye is.

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

Vittorio Gassman (1922–2000)
A híres olasz színész Struppában 
(ma Genova város része) 
született német mérnök 
fiaként. Rómában 
előbb jogi tanulmá-
nyokat folytatott, 
később elvégezte 
a színiakadémiát. 
Milánóban mutat-
kozott be 1942-ben 
a La Nemica nevű 
színházában, aztán 
Rómába került, ahol 
Tennessee Williams- és 
Shakespeare-darabokban 
játszott. 1946-ban debütált a 
fi lmvásznon, pályafutása során 
szinte minden karaktert megformált, 
legemlékezetesebb fi lmjei: Ismeretlen ismerősök (1958), Előzés (1962), Belfegor 
a pokolból (1966), Egy remete Rómában (1968), Éjfélkor indul útjára a gyönyör 
(1975). Több mint 120 fi lmben szerepelt, néhányat ő is rendezett. A nő illata 

(1975) című alkotásban nyújtott teljesítmé-
nyéért a Cannes-i Nemzetközi Filmfeszti-
válon elnyerte a legjobb színésznek járó 
díjat. 1979-ben Firenzében színiiskolát 
hozott létre; 1982-ben önéletrajzi ihletésű 
fi lmet készített. Háromszor nősült, minde-
gyik felesége színésznő volt. Két házassá-
ga válással végződött, utolsó hitvesével, 
Diletta D’Andreával 28 éven át (haláláig) 
élt együtt. Sokan Olaszország sir Laurence 
Olivierjeként emlegetik.

A nő illata (1975) című 
fi lmben nyújtott alakí-
tásáért a Cannes-i Feszti-
válon elnyerte a legjobb 
színésznek járó díjat.

PORTRÉ

EZEN A NAPON

Fontos kérdésben kell állást foglalnia. 
Ne döntsön elhamarkodottan, kérjen 
gondolkodási időt, és vegye számításba 
az esetleges következményeket!

Céltudatosan viszonyul mindenhez, és 
azt is átlátja, melyik út vezet a gyors si-
kerekhez. Határozottsága arra ösztönzi 
a társait, hogy Önnel tartsanak.

Ma rendkívül élelmes, könnyen észre-
veszi azon összefüggéseket, amelyek 
szükségesek a helyes döntésekhez. Ez 
pozitív hatással lesz a munkájára.

Tele van energiával, valósággal keresi a 
kihívásokkal teli munkálatokat. Ne ap-
rózza el az energiáját, csak annyit vállal-
jon, amennyit ma be tud fejezni!

Kerülje azokat a szituációkat, amelyek 
meghaladják a szakmai adottságait! 
Ossza be okosan az idejét, és mindig vá-
lassza az egyszerű megoldásokat!

Eredményekben gazdag napot zárhat, 
ha előtérbe helyezi a csapatmunkát. 
Legyen mindenkivel együttműködő, ne 
idegenkedjék az újító módszerektől!

Véglegesítse a folyamatban lévő felada-
tait, csak utána kezdjen új tervekbe! For-
dítson időt a magánéletére is, mert kissé 
elhanyagolta a kapcsolatait!

Kimagasló eredményekre képes, ezért 
lépjen a tettek mezejére! Alaposan szer-
vezze meg a folyamatokat, majd hangol-
ja össze mások munkájával!

Pozitív beállítottságú emberek veszik 
körül, akiknek a hangulata Önre is átra-
gad. Ha kell, szorítsa háttérbe az érde-
keit, és álljon ki mások ügyeiért!

Kollégái folyamatosan keresik a társa-
ságát, elsősorban az Ön tanácsaira van 
szükségük. Legyen készséges, de ne ha-
nyagolja el a kötelezettségeit!

Remekül kezeli a tevékenységeit, így 
azonnal sikereket könyvel el. Bár ez 
új utakra csábítja önt, próbáljon meg 
egészséges egyensúlyra törekedni!

Mások hibája miatt zsákutcába kerülnek 
a teendői. Hogyha nem veszíti el a türel-
mét, és képes higgadtan átgondolni a 
történteket, megtalálja a kiutat.

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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