
A hajózás mint az egyik legrégebbi szállítási forma eredete homályába vész. 
Kezdetben a folyók, majd a tengerek lettek a vízi közlekedés első útvonalai, 
amelyek nagy távok összeköttetését tették lehetővé. Az i. e. 8 században kiala-
kultak az első hadihajók is, aztán két évszázaddal később a görögök kifejlesz-
tették az ún. trierát, amelyet 90 evezős hajtott. Már az ókorban nagy hangsúlyt 
fektettek a hajózás fejlődésére, a kereskedelem fellendülésével pedig növeke-
dett az elszállítandó áruk mennyisége, amit főként vízi úton szállítottak annak 
olcsósága és kényelme miatt. A 19. század közepéig ez volt a leggyorsabb köz-
lekedési forma. Manapság különösen a nagy méretű és nagy tömegű áruk (pl. 
hídak alkotóelemei) hosszabb távolságra történő szállításnál van előnye. A ha-
józás a személyszállításban is fontos szerepet tölt be, főleg kompszolgáltatás-
ként híddal vagy alagúttal nem rendelkező folyószakaszok vagy kisebb tenge-
rek áthidalásában. Turizmusban a kisebb sétahajóutak és a nagy felszerelt-
ségű óceánjáró hajók a jelentősek. A vízi közlekedés a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet (IMO) által meghatározott szabályok szerint működik világszerte.

KALENDÁRIUM

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, Melinda, 
Vivien
Református naptár: Aurélia
Evangélikus naptár: Melinda, Vivien
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, Bibiána, 
Vivianna.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kellemetlen élményeket szerez, így nem 
tud a munkájára koncentrálni. Ne töp-
rengjen az igazságtalanságokon, tekint-
sen el a rossz megjegyzésektől!

Rendkívül öntudatos, magabiztosan te-
kint a jövőbe, és nyitott az újszerű dol-
gokra. Készen áll mindent félretenni, 
hogy elinduljon az ismeretlen felé.

Tettvágy és gyorsaság jellemzi a mai 
napját. Most könnyedén behozhatja az 
elcsúszott határidőket, és befejezheti 
régóta húzódó munkálatait is.

Eredményes pillanatok várnak ma önre. 
Bár akadnak kisebb buktatók is a mun-
kafolyamatok során, ezeken túlléphet, 
ha felhasználja a tapasztalatait.

Tanácstalannak érzi magát, ez pedig a 
hangulatára is rányomja bélyegét. Úgy 
tűnik, segítségre lesz szüksége, ha ered-
ményeket szeretne elérni.

Ne hagyja, hogy elragadják az indulatai, 
ugyanis így csak a saját helyzetén ront 
tovább. Cselekedjék racionálisan, és fo-
gadja el a kollégái támogatását!

Céljai első látásra megfoghatatlanok, el-
érhetetlennek tűnnek. Próbálja meg új-
ragondolni az elképzeléseit, és közelítse 
meg őket más szemszögből is!

Szellemileg friss, ezért ma főként olyan 
kérdésekkel foglalkozzék, amelyek kon-
centrálást igényelnek! Döntéshozatal 
előtt azonban mindig konzultáljon!

Szüksége lesz minden tudására, hogy 
megoldásokat találjon a folyamatban lé-
vő tevékenységeire. Ne kapkodjon, türel-
mesen haladjon lépésről lépésre!

Állást kell foglalnia egy kényes kérdés-
ben. Keresse meg a középutat, és igye-
kezzék úgy alakítani az eseményeket, 
hogy mindenki elégedett legyen!

Mozgalmas napra készülhet. Őrizze meg 
magabiztosságát, és bizonyítsa be ké-
pességeit! Ne engedje, hogy a kételyek 
begyűrűzzenek az életébe!

Határozott elképzelései vannak, így az 
akadályok sem kényszeríthetik meghát-
rálásra. Ettől függetlenül bizalmas társa-
it beavathatja a terveibe.

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.

BELVISZÁLY  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
1° / 4°

Kolozsvár
0° / 2°

Marosvásárhely
2° / 4°

Nagyvárad
1° / 2°

Sepsiszentgyörgy
1° / 5°

Szatmárnémeti
0° / 1°

Temesvár
2° / 5°

Szolgáltatás2019. december 2.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. decem-
ber 15-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
2/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A bolondokházába betelefonálnak:

– Jó napot kívánok! A 10-es szobában 

van valaki?

– Egy pillanat... Nincs – feleli a nővér.

– Hurrá! ... (Poén a rejtvényben.)

Érdeklődés

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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Miért szép, ha csúnya?!

Nyíltan vagy burkoltan, de már jó párszor bevallottam, hogy ment-
hetetlenül megöregedtem. Elillant valamerre az újért síkra szálló 
néhai merészségem, a folytonos ellentmondást váró készenlé-
tem, az idősebbek példálózásait csípőből történő tagadásom. 
Meggyőzésképpen elég, gondolom, annyit elárulnom, hogy sem-
mi esetre sem vennék fel egy agyonszaggatott, rongyos nadrágot, 
nem neveznék ki törzskávézómmá egy életveszélyesen lerobbant 
romkocsmát, de még járműre várva a buszmegállót sem köpköd-
ném tele szotyimaggal. Egyáltalán nem ujjongok, ha az alig várt 
heti koncerten fi atal szülők karon ülő csemetéikkel jelennek meg, 
akik nemcsak folytonosan mozgolódnak, de élesen fel is sikol-
tanak néha, ha épp arra van kedvük. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy örülök, ha már járni tudó gyerekekkel jönnek, mert azok 
meg vígan szaladgálnak a sorok mögötti szabad térben. Igaz, a 
huszonévesek sem tudnak viselkedni a hangversenyek alatt: leg-
utóbb is be nem állt két kis cinkának a szája, hiába intettem nekik 
csendet, néztem állandóan feléjük, ők csak mondták a magukét, 
röhécseltek, csak azt nem értem, miért nem teszik ugyanezt a 
koncerttermen kívül?! És akkor még nem is szóltam a szelfi zőkről, 
akiknek csakis az számít, hogy minél több képet készítsenek a 
körülöttük ülők társaságában, majd pedig büszkén küldözgessék 
telefonon az ismerőseiknek, hogy lám-lám, milyen művelt kör-
nyezetben szórakoznak, netán azt is odaírva, hogy az ő szórako-
zásukkal a közönségét rontják el, akik a zene miatt vannak ott, 
nem az ő viháncolásukat nézni. De becsületükre legyen mondva, 
legalább nem nyávognak bele a telefonjukba, világgá kürtölve a 
másokra legkevésbé sem tartozó magánügyeiket. Mert a városi 
közlekedés egyik legrémesebb „élménye” az előző napi ebéd, az 
anyós átverése, a tanár csínytevése és hasonlók világgá ordítása 
a járműveken. De az sem elhanyagolható, amikor rezzenetlenül 
körbeállják az ajtókat, mintha várvédők volnának, a hátukon 
lógó tömött zsákokkal még legalább kétembernyi helyet foglal-
nak el, és ha a leszállni akarók megkérdik, miért álldogálnak az 
ajtóban, ha nem szállnak le, sértetten néznek, sőt vissza is kér-
deznek, miért zaklatják őket. Hát ezeket a tahóságokat már egyre 
kevésbé tűröm, még azt sem bánva, ha gyűlölködő vénasszony-
nak tartanak. Jó, az is vagyok,  csak azt nem tudom, vajon a sa-
ját gyerekeiket képesek lesznek-e majd esetleg másra tanítani?
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