
A baszk nyelv (eredeti nevén euskara) a spanyol–francia határ nyugati végé-
ben (a Nyugat-Pireneusokban fekvő spanyolországi autonóm Baszkföldön és 
Franciaország délnyugati sarkában) beszélt, ismeretlen származású toldaléko-
ló nyelv. Kutatások szerint egyetlen élő nyelvvel sem áll rokonságban, így ez Eu-
rópa egyedüli elszigetelt nyelve, míg a kontinens valamennyi más nyelve beso-
rolható az indoeurópai, uráli, altaji vagy afroázsiai nyelvcsalád valamelyikébe. 
A világon közel 800 ezren beszélnek baszkul; Baszkföldön, a spanyol–francia 
határvidék atlanti-óceán-parti részén kb. 700 ezren, ebből 500 ezren Spanyol-
országban, a többiek Franciaországban. A világon máshol (főként Európában 
és Amerikában) is jelentős, csaknem százezres kisebbség beszéli. A nyelvnek 
hét fő dialektusa létezik: bizkaiai, guipúzcoai, álavai (mára kihalt), navarrai, la-
purdi, souletin és alsó-navarrai. A nép és a nyelv elnevezése az 1. századi Vas-
cones római törzs nevéből ered. A baszk nyelv nemzetközi napja hivatalosan 
december harmadika; ilyenkor a baszk közösségek különböző rendezvények-
kel hívják fel a nemzetközi közvélemény figyelmét a nyelvükre és kultúrájukra.

KALENDÁRIUM

A baszk nyelv története

December 3., kedd
Az évből 337 nap telt el, hátravan 
még 28.

Névnapok: Ferenc, Olívia
Egyéb névnapok: Atala, Berend, Lú-
ciusz, Natália, Xavér, Xavéria, Zoárd, 
Zoárda

Katolikus naptár: Xavéri Szent 
Ferenc, Szent Natália, Olívia
Református naptár: Ferenc
Unitárius naptár: Ferenc, Olívia
Evangélikus naptár: Ferenc
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
5. napja

A Ferenc a latin eredetű Franciscus 
férfi név rövidüléséből jött létre, je-
lentése: francia. II. Rákóczi Ferenc 
(1676–1735) kuruc hadvezér, illetve 
erdélyi fejedelem volt, aki harcba hív-
ta az egész magyarságot a Habsburg-
uralom ellen. Az elvesztett szabadság-
harcot követően Törökországba mene-
kült, Rodostóban hunyt el. Hamvait 
1906-ban hozták Magyarországra.
Az Olívia a latin eredetű Olivér férfi -
név női alakváltozata, amely az oliva 
(olajfa) szóból származik. A név ismert 
viselője a jelenleg 103 éves Olivia de 
Havilland színésznő, akit kétszer ju-
talmaztak Oscar-díjjal.

Katarina Witt
A kétszeres olimpiai bajnok német 
műkorcsolyázónő Staakenben 
született 1965. december 3-án. 
Sok más sikeres keletné-
met sportolóval együtt
ő is a Karl-Marx-Stadt-
ban működő sportis-
kolában kezdte pálya-
futását. 1977-től kez-
dődően Jutta Müller 
edző vezetésével ké-
szült a versenyekre. 
Első sikerét 1982-ben 
aratta (ezüstérmet) a 
koppenhágai világbajnok-
ságon, egy évvel később pe-
dig Európa-bajnoki címet nyert. 
A szarajevói téli olimpiai játékokról 
(1984) aranyérmesként tért haza, és még
ezen évben hazájában az év sportolójává választották. A következő években a 
világ legjobbnak tartott korcsolyázója lett, négy világbajnoki aranyérmet és újabb 
olimpiai aranyérmet (1988-ban) gyűjtött be, illetve hatszor állt az Európa-bajnoki 
dobogó legfelső fokára. 1988-tól profi nak szerződött, és emiatt nem indulhatott az 
1992-es olimpián. 1994-ben visszaminősíttette magát amatőr sportolóvá, így rajthoz 

állhatott a lillehammeri olimpián; ám az ott elért 
hetedik hely az élsporttól való búcsúját jelentette. 
1990-ben szerepelt a Carmen a jégen című fi lmben, 
alakításáért Emmy-díjat kapott; később feltűnt a 
Ronin (1988) című akciófi lmben is. 1994-ben ön-
életrajzi könyvet publikáltatott. 1998-ban a Playboy 
magazin német kiadásában szerepelt aktképeivel; 
a képsorozat viharos sikert hozott az újságnak. 
Napjainkban német kereskedelmi televíziók szak-
kommentátoraként találkozhat vele a közönség.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

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

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

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

Ne engedje, hogy elragadják az indula-
tai, mert így csak a saját helyzetén ront 
tovább. Cselekedjék racionálisan, és fo-
gadja el a kollégái támogatását!

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

Célkitűzései első látásra szinte megva-
lósíthatatlannak tűnnek. Igyekezzék új-
ragondolni az elképzeléseit, és közelítse 
meg őket más szemszögből is!

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

Eredményekben gazdag pillanatok vár-
nak Önre. Bár akadnak buktatók is a 
munkafolyamatok során, ezeken túllép-
het, ha felhasználja a tapasztalatait.

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

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

Ma egy kényes kérdésben állást kell fog-
lalnia. Keresse meg a középutat, és pró-
bálja úgy alakítani az eseményeket, hogy 
mindenki elégedett legyen!

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

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.

ÁTÍVELÉS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–5° / –1°

Kolozsvár
–3° / 1°

Marosvásárhely
–2° / 2°

Nagyvárad
–3° / 1°

Sepsiszentgyörgy
–3° / 0°

Szatmárnémeti
–2° / 0°

Temesvár
2° / 4°

 » Műkorcsolyázó 
pályafutása során 
két olimpiai arany-
érmet szerzett, és 
négyszer állt a vi-
lágbajnoki dobogó 
legfelső fokára.

Szolgáltatás2019. december 3.
kedd10

A november 18–21. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: nov. 18., 
hétfő: ...az árát a liciten; nov. 19., kedd: ...de ez többet ne forduljon elő!; nov. 20., 
szerda: ...idiótákat alkalmazna; nov. 21., csütörtök: ...el kell mennünk a bankba.

MEGFEJTÉSEK

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
3/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A vékony dongájú, nyápic vőlegény di-

csekszik a menyasszonyának:

– Képzeld, tegnap este futásra kénysze-

rítettem egy tíztagú társaságot!

– Hihetetlen!

– De bizony, igaz! ... (Poén a rejtvény-
ben.)

Ez igaz!

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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