
Az első ábrázolást, amely búvárkodást mutat be katonai csapatok folyón tör-
ténő átkelése közben egy i. e. 885-ből származó asszír domborművön találták. 
Hérodotosz görög író egyik művében Szküllisz búvár kalandjait meséli el, aki I. 
Xerxész perzsa király szolgálatában víz alatti kutatásokat végzett az időszámítá-
sunk előtti ötödik században. Arisztotelész görög tudós feljegyzései alapján az 
ókorban Titus Livius kincskeresésre, Nagy Sándor makedón király pedig tenge-
ri akadályok elhárítására alkalmazott búvárokat búvárharangok segítségével. 
1691-ben a brit Edmond Halley kifejlesztett egy három személy befogadására al-
kalmas búvárharangot; John Smeaton angol mérnök 1788-ban légi szivattyúval 
adott levegőt a búvároknak, 1819-ben pedig az angol Henry Fleuss elkészítette 
az első zárt gumiruhát, amelyet már oxigénpalackkal szereltek fel. 1829-ben az 
orosz származású Georgij Gauze megtervezte a mai formájában ismert jellegze-
tes rézsisakos ruhát, illetve a levegőt adó légszivattyút. Az igazi áttörés 1943-ban 
történt, amikor a francia Jacques Cousteau kapitány és Émile Gagnan mérnök ki-
fejlesztette a legelső, automatikusan működő önálló könnyűbúvár készüléket.

KALENDÁRIUM

A búvárkodás története

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

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

Katolikus naptár: Vilma, Csaba, 
Sebő
Református naptár: Vilma
Unitárius naptár: Vilma, Ünige
Evangélikus naptár: Vilma
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 7. napja

A Vilma női név a német származású 
Vilhelma rövidülése, jelentése: erős 
akaratú védelmező. Önállósult for-
mája: Vilhelmina. Férfi  párja: Vilmos. 
Bánky Vilma (1901–1991) magyar 
színésznő volt, aki Budapesten kezdte 
pályafutását, majd Ausztriában, Né-
metországban, illetve Franciaország-
ban készített fi lmekben folytatta. 1925-
ben Hollywoodba szerződött, majd az 
amerikai némafi lmek egyik nagy ma-
gyar sztárja lett. A hangosfi lmkorszak 
beköszöntével viszont leáldozott a 
csillaga. Munkássága elismeréseként 
1960-ban csillagot kapott a hollywoo-
di hírességek sétányán.

José Carreras
A világhírű katalán operaénekes 
Barcelonában született 1946. 
december 5-én. Tehetségét 
korán felismerték, ötéve-
sen egy rádióadásban 
szerepelt, 11 évesen pe-
dig szülővárosában 
fellépett a Teatro Li-
ceu színpadán. 1971-
ben Parmában meg-
nyerte a Verdi-ének-
versenyt. Ezután Car-
los Caballé (Montserrat 
Caballé testvére) lett a 
menedzsere, és hamaro-
san megnyíltak előtte a világ 
operaházai. Énekelt többek kö-
zött a londoni Covent Gardenben, a 
milánói Scalában, a bécsi operaházban
és a New York-i Metropolitan színházban. Mindeközben több operafi lmet is forgatott. 
Pályafutása töretlenül ívelt fölfelé 1987-ig, amikor megtudta, hogy akut leukémiában 
szenved. Egyéves gyógykezelését követően elkezdett kollaborálni két kollégájával, 

az olasz Luciano Pavarottival és a spanyol Plácido 
Domingóval, akikkel együtt az elkövetkezendő évek-
ben számos koncerten fellépett a világ különböző vá-
rosaiban, három tenor néven. 1992-ben a barcelonai 
olimpiai játékok nyitóünnepségén spanyol kollégái-
val közösen operaslágereket énekelt hatalmas siker-
rel. Kétszer nősült, első házasságából két gyermeke 
(Albert, Julia) született. Munkásságának tiszteletére 
Madrid közelében (Fuenlabradában) 2006-ban új 
színház nyitotta meg kapuit, amely az ő nevét viseli.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kommunikációs képessége ezúttal a csú-

cson van, ezért helyezze előtérbe a sze-
mélyes kapcsolatait. Próbáljon meg tisz-
tázni minden vitás kérdést!

Úgy érzi, hogy a társai közönye miatt 
az erőfeszítései kudarcba fulladnak. Ne 
csüggedjen, ugyanis szorgalma és igye-
kezete hamarosan kifizetődik!

Hiányzik Önből a tisztánlátás, így nem 
tudja felmérni a következményeket. Le-
hetőleg adja át másoknak az irányítást, 
és kerülje el a döntéshozatalt!

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 fordítsa a figyelmét!

Mérje fel, hogy milyen változások várha-
tók a közeljövőben, gondolja át a követ-
kezményeket, és csakis ennek függvé-
nyében hozza meg döntéseit!

Rendkívül találékony, ezért képes hamar 
túllépni minden akadályon. Most azon 
terveibe is belevághat, amelyeket a koc-
kázatok miatt eddig mellőzött.

A mai nap folyamán főleg a kapcsolatok 
kerülnek előtérbe. Vizsgálja felül néhány 
személyes viszonyát, és ne idegenkedjen 
új barátságokat kötni!

Elveszti a belső egyensúlyát, emiatt ki-
számíthatatlanná válik a viselkedése. 
Jobban teszi, ha a háttérbe vonul, és csu-
pán a rutinteendőkre koncentrál!

Bár sok akadályba ütközik, ne enged-
je, hogy ez beárnyékolja a hangulatát! 
Amennyiben sikerül megőriznie a nyu-
galmát, kézben tarthatja az irányítást.

Bonyodalmas pillanatok várnak Önre. 
Őrizze meg a céltudatosságát, akkor se 
torpanjon meg, ha első látásra megold-
hatatlannak tűnnek a problémái!

Könnyen megtalálja a közös hangot a 
környezetében élőkkel, ezért most főleg 
a csapatmunkára összpontosítson! Ma-
radjon mindenkivel készséges!

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.

ÁLRUHA  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–1° / 5°

Kolozsvár
–4° / 2°

Marosvásárhely
–1° / 3°

Nagyvárad
–2° / 5°

Sepsiszentgyörgy
–2° / 5°

Szatmárnémeti
–6° / 0°

Temesvár
–1° / 6°

 » Munkásságá-
nak tiszteletére 
Madrid közelében 
2006-ban új szín-
ház nyitotta meg 
kapuit, amely az 
ő nevét viseli.
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A feleség dühösen mondja az urának:
– Rosszul választottál feleséget, mert én 
átlátok a praktikáidon. Egy nálam bu-
tább nőt kellett volna választanod!
– Ez igaz! De hát azt hiszed, találtam?

A skótnak mondja a magánorvos:
– Uram, maga kizárólag az erős szerve-
zetének köszönheti, hogy meggyógyult.
– Jó, hogy mondja! Már éppen fi zetni 
akartam a doktor úrnak!

VICC

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
5/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Képzeld, anyu, leszoktattam a nagy-

mamát a körömrágásról!

– Nahát, Sárika, hogy csináltad?

– ...! (Poén a rejtvényben.)

Gyerekek

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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