
Az idő meghatározására sokáig a Nap deleléséhez viszonyított helyi időt alkal-
mazták, amely településről településre eltért. A közlekedés gyorsabbá és az órák 
pontosabbá válásával az időpontok állandó állítása egyre nagyobb gondot je-
lentett. Ezért 1884-ben nemzetközi konferenciát szerveztek Washingtonban an-
nak érdekében, hogy egyezmény szülessen az időzónákra vonatkozólag. Az ér-
tekezleten részt vevő huszonöt ország képviselője meghatározott egy egységes 
kezdőmeridiánt, amely az angliai greenwichi délkör lett. A döntést megelőző-
en sok délkört használtak világszerte kezdőmeridiánként. Ettől kezdve minden 
egyes időzónát a greenwichi középidőhöz (GMT) viszonyítottak. Ezt a jelölést 
1961-ben az egyezményes koordinált világidő váltotta (UTC), amely mindmáig 
érvényben van. Elméletileg az időzónákat hosszúsági körök határolják, a való-
ságban azonban politikai okokból az országhatárokhoz igazítják őket. Jelenleg 
40 idősáv létezik, némely félórás vagy negyedórás eltéréssel. A legtöbb Orosz-
ország területén van (1 1). Európában 6 időzónát használnak, ebből: közép-eu-
rópait (29 országban), kelet-európait (1 1), nyugat-európait (4), moszkvait (2).

KALENDÁRIUM

A Föld időzónái

December 23., hétfő
Az évből 357 nap telt el, hátravan 
még 8.

Névnap: Viktória
Egyéb névnapok: Ancilla, Dago-
bert, Dagomér, Dalbert, Niké, Viki, 
Zente, Zéta, Zete, Zétény

Katolikus naptár: Kenty Szent 
János, Szent Viktória
Református naptár: Viktória
Unitárius naptár: Viktória, Győző
Evangélikus naptár: Viktória
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
25. napja

A Viktória latin mitológiai eredetű 
női név, jelentése: győzelem. Önálló-
sult alakformája: Viktorina. Férfi  pár-
ja: Viktor. Rokon neve: Győző. A név 
egyik legismertebb viselője Nagy-Bri-
tannia és Írország királynője, illetve 
India császárnője, Viktória (1819–
1901) volt, akiről korszakot nevez-
tek el. Hatvannégy évig uralkodott, 
ezalatt pedig a birodalma fénykorát 
élte. Egy londoni világkiállításon meg-
tekintette a magyar pavilon ékességét, 
a herendi porcelánt, és az egyik típus 
annyira megtetszett neki, hogy étkész-
letet rendelt belőle. Ezt a máig népsze-
rű mintát Viktória-mintának hívják.

Dzsudzsák Balázs
Az ismert magyar válogatott labdarú-
gó Debrecenben született 1986. 
december 23-án. Nyírlugoson 
nőtt fel, majd a Nyíradony 
Sportegyesületben kezd-
te a labdarúgást, ahol 
bekerült a Debreceni 
VSC futballiskolájá-
nak vonzáskörébe. 
Pályafutását apja is 
segítette, aki egyko-
ron szintén futballo-
zott. Ezután az U14-es 
válogatottal bronzérmet 
szerzett, 2004-ben pedig
a DVSC első keretébe került, 
amellyel 2005-ben bajnoki cí-
met és szuperkupát szerzett. A kö-
vetkező két évben csapatával újból 
bajnok lett, valamint a 2006–2007-es bajnokság legjobb játékosának választották. 
2008-ban magyar kupagyőztes lett, nem sokkal ezután szerződtette őt a holland PSV 
Eindhoven, ahol három szezont töltött, és egy bajnokságot, illetve egy szuperkupát 
nyert. 2009-ben Junior Prima-díjjal jutalmazták, 2010-ben pedig elnyerte az év ma-
gyar labdarúgója címet. 2011-ben rövid ideig az orosz Anzsi Mahacskalánál játszott, 

aztán 2012-ben három idényre a Dinamo Moszkvá-
hoz igazolt. 2015-tól a török Bursaspornál szerepelt, 
egy évvel később az arab emírségekbeli Al-Vahda 
csapat tagja lett, mely együttessel Elnök-kupát és 
Öböl-kupát nyert. 2018 óta a szintén emírségbeli 
Al-Ittihad klubnál futballozik. A magyar válogatott-
ban Görögország ellen mutatkozott be 2007-ben. Ed-
dig 108 alkalommal viselte a nemzeti mezt, és 21 gólt 
szerzett; legjobb teljesítményét 2016-ban érte el, ami-
kor bejutott az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjébe.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Hivatásában ma ösztönös tisztánlátás-
sal teszi meg a megfelelő lépéseket. Ám-
de arra vigyázzon, hogy ne fedje fel min-
denki előtt a szakmai titkokat!

Figyeljen oda a kötelezettségeire, és ne 
legyen könnyelmű! Az ígéreteit még ak-
kor is igyekezzék betartani, ha ez komoly 
erőfeszítést igényel Öntől!

Munkahelyén nehéz választás elé kerül, 
a döntéshozatal kényszere pedig kicsit 
nyomasztóan nehezedik Önre. Hagyat-
kozzék bátran az ösztöneire!

Ne hagyja, hogy a társai romba döntsék 
az elképzeléseit! Magabiztosan haladjon 
a célkitűzései felé! Magánéleti kapcsola-
taiban legyen közvetlen!

Döntéseket kell meghoznia, emellett né-
zeteltérések is bonyolítják a napját, így 
szüksége lesz a diplomáciai képességé-
re, ha el akarja kerülni a vitákat.

Ne veszítse el az önbizalmát, ha a körül-
mények nem teszik lehetővé, hogy elvé-
gezze a betervezett munkáit. Most csak 
rutinfeladatokkal foglalkozzon!

Maradjon olyan személyek körében, akik 
jól ismerik Önt! Ám sikerre csak akkor 
számíthat, ha félreteszi a büszkeségét, 
és elfogadja mások nézeteit.

Nagy előnyre tehet szert a munkájában, 
ha csapatban tevékenykedik. Bár ez meg-
terheléssel jár, hamarosan szép eredmé-
nyeket könyvelhet el.

Tornyosulnak Ön előtt az elvégzendő fel-
adatok. Ettől hajlamos kapkodásba fog-
ni, és elveszíteni a türelmét. Állítsa fon-
tossági sorrendbe a tennivalóit!

Nehezen talál megoldást egy régóta hú-
zódó problémára. Tegyen rendet a gondo-
latai között, ezáltal nagyobb esélye lesz a 
végére járni az ügynek!

Fizikailag nincs a csúcson, ezért lehető-
leg kímélje magát, és óvakodjék a stresz-
szes helyzetektől! Határidős munkáira 
kérjen haladékot a feletteseitől!

Rendkívül segítőkész a kollégáihoz. Köz-
vetlensége miatt népszerűségre tesz 
szert. Maradjon öntudatos, viszont köny-
nyelmű ígéreteket ne tegyen!

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.

NONKONFORMIZMUS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
4° / 7°

Kolozsvár
6° / 8°

Marosvásárhely
5° / 7°

Nagyvárad
6° / 8°

Sepsiszentgyörgy
4° / 8°

Szatmárnémeti
5° / 6°

Temesvár
6° / 7°

 » A Debrecennel 
háromszor nyert 
magyar bajnoksá-
got, a PSV Eindho-
vennel pedig egy 
holland bajnoki 
címet.

Szolgáltatás2019. december 23.
hétfő10

A december 9–12. közt megjelent keresztrejtvények megfejtései: december 9., 
hétfő: Ajándékba lesz; december 10., kedd: Ne félj, megbosszullak!; december 11., 
szerda: ...nemzetközi helyzet ilyen...; december 12., csütörtök: ...ez most melyik?

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. január 
5-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
23/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A libás Weisznétől megkérdik a pia-

con, hogy férjhez adta-e már a lányát. 

A hölgy azt válaszolja:

– Sajnos még nem. Úgy vagyok vele, 

mint a libamájjal: mindenki csak fog-

dossa-tapogatja, ... 
(Poén a rejtvényben.)

Hasonlat

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.

SUDOKU
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