
171 éve
I. Ferdinánd osztrák császár és 
magyar király lemondott a trónról 
unokaöccse, Ferenc József javára.

215 éve
Franciaország császárává koro-
názta magát Bonaparte Napóleon.

113 éve
Budapesten világra jött Peter Carl 
Goldmark magyar–amerikai mér-
nök, az első széles körben hasz-
nált színes televízió megépítője.

425 éve
Duisburgban meghalt Gerardus 
Mercator németalföldi térképész 
és földrajztudós, aki megalkotta 
az első modern térképet.

77 éve
Chicagóban üzembe helyezték a 
világ első atomreaktorát, Enrico 
Fermi, Szilárd Leó és Wigner Jenő 
munkája eredményeként.

472 éve
Castilleja de la Cuestában elhunyt 
Hernán Cortés spanyol konkvisz-
tádor, felfedező, hódító.

46 éve
Újvidéken megszületett Szeles 
Mónika korábbi világelső, ma-
gyar jugoszláviai, majd amerikai 
nemzetiségű  teniszezőnő.

118 éve
King C. Gillette amerikai üzletem-
ber szabadalmaztatta az első el-
dobható borotvát.

94 éve
A michigani Grosse Pointe Park-
ban világra jött Julie Harris Oscar-
díjra jelölt amerikai színésznő.

29 éve
North Tarrytownban elhunyt Aaron 
Copland Oscar-díjas amerikai ze-
neszerző, karmester.

51 éve
New Yorkban világra jött Lucy Liu 
Emmy-díjas színésznő.

4 éve
Budapesten meghalt Juhász Fe-
renc Kossuth-díjas költő.

38 éve
A Mississippi állambeli McComb-
ban megszületett Britney Spears 
amerikai színésznő  és Grammy-
díjas énekesnő.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A hajózás mint az egyik legrégebbi szállítási forma eredete homályába 
vész. Kezdetben a folyók, majd a tengerek lettek a vízi közlekedés első út-
vonalai, amelyek nagy távok összeköttetését tették lehetővé. Az i. e. 8 szá-
zadban kialakultak az első hadihajók is, aztán két évszázaddal később a 
görögök kifejlesztették az ún. trierát, amelyet 90 evezős hajtott. Már az 
ókorban nagy hangsúlyt fektettek a hajózás fejlődésére, a kereskedelem 
fellendülésével pedig növekedett az elszállítandó áruk mennyisége, amit 
főként vízi úton szállítottak annak olcsósága és kényelme miatt. A 19. szá-
zad közepéig ez volt a leggyorsabb közlekedési forma. Manapság külö-
nösen a nagy méretű és nagy tömegű áruk (pl. hídak alkotóelemei) hosz-
szabb távolságra történő szállításnál van előnye. A hajózás a személyszál-
lításban is fontos szerepet tölt be, főleg kompszolgáltatásként híddal vagy 
alagúttal nem rendelkező folyószakaszok vagy kisebb tengerek áthidalá-
sában. Turizmusban a kisebb sétahajóutak és a nagy felszereltségű óce-
ánjáró hajók a jelentősek. A vízi közlekedés a Nemzetközi Tengerészeti Szer-
vezet (IMO) által meghatározott szabályok szerint működik világszerte.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A hajózás története

December 2., hétfő
Az évből 336 nap telt el, hátravan 
még 29.

Névnapok: Melinda, Vivien
Egyéb névnapok: Aranka, Aura, 
Aurél, Aurélia, Bibiána, Dénes, Szil-
vánusz, Viviána, Vivianna, Zoárd

Katolikus naptár: Aranka, Melin-
da, Vivien
Református naptár: Aurélia
Evangélikus naptár: Melinda
Unitárius naptár: Aranka, Aurélia
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
4. napja

A Melinda a görög Melánia és a né-
met Linda női nevek összevonásából 
jött létre. Kistétényi Melinda (1926–
1999) zeneszerző és orgonaművész 
volt, aki orgonistaként legendásan 
rögtönzött, a hangversenyeit pedig 
gyakran úgy állította össze, hogy a 
második rész improvizációból álljon. 
Kórusműveket és dalokat írt Petőfi  
Sándor, Ady Endre, Arany János, Jó-
zsef Attila, Weöres Sándor verseire, 
illetve Shakespeare szonettjeire.
A Vivien latin eredetű női név, jelen-
tése: Vivianus nemzetségből szárma-
zó nő. Rokon nevek: Viviána, Bibiá-
na, Vivianna.

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, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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 SUDOKU

Gianni Versace (1946–1997) 
A híres olasz divat- és jel-
meztervező, a Versace 
márka alapítója a dél-
olaszországi Reggio 
di Calabriában 
született 1946. 
december 2-án. 
Már fi atalkorá-
ban elkezdett 
beletanulni a 
divatszakmá-
ba, miközben
varrónő anyjá-
nak segített drá-
gaköveket és arany-
szálat keresni a hímzé-
sekhez. Később építésze -
tet tanult, majd 25 évesen Mi-
lánóba költözött, hogy a divatszak-
mában kezdjen dolgozni. A 70-es évek közepén a Genny és Callaghan divatházak 
fejvadászai arra kérték őt, hogy tervezzen nekik bőr- és velúrkiegészítőket. A sike-
ren felbuzdulva néhány évvel később saját női kollekciót mutatott be Milánóban, 
amit még ugyanezen évben egy férfi kollekció is követett. Idővel egyre több Ver-
sa ce-butik nyílt meg Olaszországban, amelyek hamar nagy népszerűségre tettek 
szert. Ezt követően Miamiba költözött, és az Egyesült Államokba is és elkezdett 
terjeszkedni a ruhacikkeivel. Munkájára hatással volt Andy Warhol, az ókori ró-

mai és görög művészet, valamint a modern 
absztrakt művészet. A 20. század második 
felének egyik legszínesebb és legtehetsé-
gesebb divattervezőjének tekintik. Gianni 
Versace épp egyik szokásos reggeli sétá-
járól tért vissza Miami Beach-i villájához 
1997 nyarán, amikor lelőtték. Gyilkosa, az 
ámokfutó Andrew Cunanan röviddel ezu-
tán saját magával is végzett. Mára a Versace 
Group luxusruházatokat, par fümöt, kozme-
tikumo kat és kiegészítőket tervez, illetve 
árul különféle márkanevek alatt.

A divatszakértők Gianni 
Versacet a 20. század má-
sodik felének egyik leg-
színesebb és legtehetsé-
gesebb divattervezőjé-
nek tekintik.
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség vé le mé nyét tük   rö zik! 

Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek 
és más fé le írá sok közléséről dönt sön. 

Kéz ira to kat  nem őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesztőség címén hétköznap 8–16 óra között.
Megjelenik munkanapokon. Kiadó: Príma Press Kft. ISSN: 2067-5887
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