
972 éve
Elhunyt Szent Gellért itáliai szár-
mazású szerzetes, az első magyar 
vértanú.

1250 éve
Elhunyt Kis Pipin, a Frank Birodalom 
királya, aki létrehozta a Vatikánt.

129 éve
A Nemzetközi Méterbizottság kiosz-
totta a méter és a kilogramm etalo-
nokat a méterrendszert bevezető 
államoknak.

122 éve
Megszületett F. Scott Fitzgerald 
amerikai regény- és novellaíró.

477 éve
Elhunyt Paracelsus német termé-
szettudós, korának leghíresebb 
orvosa.

55 éve
Az Amerikai Egyesült Államok sze-
nátusa jóváhagyta a nukleáris 
kísérletek korlátozásáról szóló 
egyezményt. 

114 éve
Született Ruhollah Khomeini iráni 
főpap, politikus, ajatollah, Irán val-
lási vezetője.

121 éve
Született Sinka István Kos-
suth-díjas költő, író.

108 éve
Született Vas István Kossuth-díjas 
költő, író, műfordító.

104 éve
Született Fónay Márta színésznő, 
érdemes művész.

82 éve
Megszületett Pásztor Erzsi Kossuth- 
és Jászai Mari-díjas színművésznő.

82 éve
Megszületett Jim Henson amerikai 
bábos, producer, filmrendező, a 
Mup pet Show  atyja.

194 éve
Romhányban megszületett Berecz-
ki Máté tudós, gyümölcsnemesítő.

78 éve
Megszületett Roska Tamás, Széche-
nyi- és Bolyai-díjas villamosmér-
nök, informatikus, egyetemi tanár.

69 éve
Megszületett Pedro Almodóvar spa-
nyol rendező.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A francia nyelv az ókori Gallia északi felén be-
szélt kelta eredetű tájnyelv, valamint a népi la-
tinból fejlődött ki. Miután a rómaiak az i. e. 1. 
században meghódították Galliát, kétnyelvűségi 
időszak következett, amelynek során a gall nyelv 
jelentősen befolyásolta a latint, így az 5. század-
ra kifejlődött a nyelvészek által nevezett gallo-
román. Ebből az elkövetkező évszázadok során 

két dialektus (oil, oc) alakult ki. Az első, latintól 
eltérő nyelvezet (protofrancia) a 9. században 
jött létre, ezt követte az ófrancia korszak (10–14. 
század). Ezután egy françois-nak nevezett nyelv-
járás született meg, amelyet többnyire a királyi 
birtoknak megfelelő Párizs körüli régióban hasz-
náltak. A 16. századra ez a beszélt nyelvforma 
egész Franciaországban elterjedt, és fokozato-

san kialakult ennek az írott formája is, miután 
használni kezdték a közigazgatásban. Terjedel-
mes gyarmati birodalma révén a 17. századtól 
kezdődően Franciaország kiterjesztette nyelvét 
sok, Európán kívüli régióra is. A francia jelenleg 
29 ország hivatalos nyelve, amelyet világszerte 
220 millió fő beszél, emellett 72 millió személy 
használja második nyelvként.

NAPTÁR

EZEN A NAPONPORTRÉ

TUDÁSTÁR

A francia nyelv eredete

Sudoku

Peter Falk (1927–2011) 
A magyar felmenőkkel rendelkező 
amerikai színész és fi lmrendező 
New Yorkban született, és 
tizenkét évesen lépett elő-
ször színpadra. Egy szí-
nészképzős tanárnője 
hívta fel a fi gyelmet 
kivételes tehetségé-
re. Az 1950-es évek 
végén kezdett el fi l-
mezni. Leghíresebb 
alakítását az éveken 
keresztül sikerrel su-
gárzott Columbo című
televíziós krimisorozat-
ban nyújtotta, amelyben a 
címszereplő detektívet alakí-
totta. A szerep megformálásáért öt 
alkalommal elnyerte az Emmy-díjat és egyszer 
az Arany glóbusz díjat. Két korai mozifi lmjéért  (Egy maroknyi csoda, Gyilkosság 
Bt.) a 60-as évek elején kétszer Oscar-díjra jelölték. A színész kétszer nősült, 

1960-ban Alyce Mayo színésznőt vezette 
az oltár elé, akivel együtt két gyermeket 
fogadott örökbe. 1977-ben Shera Danese 
színésznőt vette feleségül. Túl a 80. élet-
évén egészségi állapota megromlott, Alz-
heimer-kórral küzdött. 83 évesen hunyt el 
Beverly Hills-i otthonában. Budapesten 
Peter Falk tiszteletére szobrot állítottak, 
amelynek érdekessége, hogy mellette a 
Columbo szériában szereplő hűséges ku-
tyája is szobrot kapott.

Szeptember 24., hétfő
Az évből 267 nap telt el, hátravan 
még 98.

Névnapok: Gellért
Egyéb névnapok:  Gerda, Gerhárd, 
Grizelda, Mária, Mercédesz, Me re-
disz, Tas, Zelda

A Gellért a germán eredetű Gerhard, Gerhart nevekből származik, elemeinek 
jelentése: gerely, dárda és erős, merész. 
Szent Gellért  püspök (980–1046) lombardiai származású szerzetes volt, a 
Csanádi (ma: Szeged-Csanádi) egyházmegye első püspöke, illetve Szent Imre 
herceg nevelője. Fennmaradt életművét először 1790-ben gróf Batthyány Ignác 
erdélyi püspök adta ki. Emléknapját a vértanúsága napján, szeptember 24-én 
tartják. 1083-ban István királlyal és Imre herceggel együtt a katolikus egyház 
a szentjei közé iktatta.

Katolikus naptár: Szent Gellért, 
Mercédesz, Gerda
Református naptár:  Gellért
Unitárius naptár: Tas, Gellért
Evangélikus naptár: Gellért, 
Mercédesz
Zsidó naptár:  Tisri hónap 
15. napja

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalál-
ható 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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A Columbo című kri-
misorozatban nyújtott 
teljesítményéért Arany-
glóbusz, illetve Emmy-
díjjal jutalmazták.

2 0 1 8 .  S Z E P T E M B E R  2 4 . ,  H É T F Ő1 2 S Z Ó R A K O Z Á S #horoszkóp

Rendkívül mozgalmas napnak néz elé-
be. Ahhoz, hogy túllépjen a felmerülő 
nehézségeken, kénytelen lesz olykor az 
elveivel ellentétben cselekedni.

Munkahelyi tevékenysége ezúttal ko-
moly fejtörést okoz Önnek. Őrizze meg a 
higgadtságát, és használja fel a tapasz-
talatait az akadályok leküzdésére!

Bár szinte minden gördülékenyen zajlik 
Ön körül, a nap folyamán párszor kényes 
helyzetbe is kerül. Próbáljon meg mind-
végig diplomatikus maradni!

Nyugodt napra készülhet, ennek kö-
vetkeztében nagy előnyre tehet szert a 
teendőiben. Szakítson több időt a ma-
gánéletére, a személyes viszonyaira!

Ne ragaszkodjék mindenáron a szokvá-
nyos módszerekhez, inkább hagyja sza-
badjára a fantáziáját, és merjen újítani! 
Néhány meglepetés is vár Önre!

Lépjen a tettek mezejére, és próbálja 
meg kivitelezni az eddig csupán körvo-
nalazódott elképzeléseit! Vonja be bizal-
masabb társait is a terveibe!

Megsokszorozódnak az energiái, így 
szinte minden tennivalóját be tudja fe-
jezni. Ne hagyja magát befolyásolni, és 
maradjon a realitások talaján!

Válogassa meg a társaságát, és vessen 
véget a kényesebb viszonyoknak! Lehe-
tőleg olyan körökben mozogjon, ahol 
mindig is adtak a véleményére!

Magánéletében bonyodalmak merülnek 
fel, amelyek hatással lesznek a munká-
jára is. Sorsdöntő pillatatokra készülhet, 
ezért maradjon megfontolt!

Megfontoltnak kell lennie, ugyanis ma 
számos buktató kerül majd az útjába! 
Cselekedjék racionálisan, és lehetőleg 
kerülje az érdekembereket!

Hivatásában lényeges változásokra ké-
szülhet, ezért lehetőleg ne hozzon fon-
tos döntéseket! Legyen együttműködő a 
társaival, kerülje a vitákat!

Kissé szem elől veszítette a célkitűzése-
it. Támogatás nélkül semmi esélye nincs 
eredményeket elérni, ezért fogadjon el 
minden felkínált segítséget!

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.
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