
174 éve
A magyar nyelv napja az államnyelv-
vé nyilvánítás emlékére.

100 éve
IV. Károly király lemondott a magyar 
államügyekben való részvételről.

1664 éve
Megszületett Szent Ágoston katoli-
kus egyházi író, filozófus.

1937 éve
Meghalt Titus császár, a Flavius-di-
nasztia megbecsült uralkodója.

300 éve
Londonban világra jött John Mon-
tagu, Sandwich negyedik earlje, a 
szendvics feltalálója.

150 éve
Párizsban elhunyt Gioacchino Ros-
sini olasz zeneszerző.

150 éve
Ipolyságban megszületett Sajó Sán-
dor költő, tanár, drámaíró.

143 éve
Világra jött Klebelsberg Kunó poli-
tikus, a második Magyar Királyság 
kultuszminisztere.

80 éve
Kihirdették a Magyarországhoz visz-
szacsatolt felvidéki területeknek az 
országgal való egyesítését.

50 éve
Az angliai mozik bemutatták a Beat-
les animációs filmjét, a Yellow Sub-
marine-t.

133 éve
Az észak-magyarországi Paposban 
megszületett Lehel Ferenc festő, 
művészettörténész, művészetkriti-
kus, filozófus.

123 éve
A Balaton közelében fekvő Marcali-
ban világra jött Bernáth Aurél Kos-
suth-díjas festőművész, grafikus, 
művészpedagógus, művészeti író.

104 éve
Gyomaendrődön megszületett Ha-
tár Győző Kossuth-díjas író, költő.

47 éve
Megérkezett a Marshoz a Mari-
ner–9, a Mars legelső műholdja.

229 éve
Benjamin Franklin barátjának a kö-
vetkezőket írta: „Semmi sem biztos 
a világon, csak a halál és az adó.”

63 éve
New Yorkban megszületett Whoopi 
Goldberg amerikai színésznő.

61 éve
A legfelsőbb bíróság ítéletet hirde-
tett az úgynevezett nagy íróperben.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A magyar nyelv első, ősmagyar korszakát a nyelv önálló életének kezde-
tétől a honfoglalásig számítják. A magyar nyelvű népesség törzsi nyelv-
járásokat beszélt. Az ebből a korból maradt magyar nyelvemlékeket ro-
vásírással írták. Az úgynevezett ómagyar kor a honfoglalástól a mohácsi 
csatáig tartott. A letelepedő magyarság új szomszédokkal került kapcso-
latba, új nyelvekkel érintkezett. A kereszténység felvétele és az állami-
ság a műveltség változását vonta maga után, majd megkezdődött a latin 
betűs írásbeliség. A középmagyar korszak a mohácsi vésztől a magyar 
felvilágosodás kezdetéig terjedt. Az ország három részre szakadt, a há-
borúk és a betelepítések pedig népmozgást eredményeztek. A reformá-
ció, illetve a könyvnyomtatás révén a magyar írásbeliség szélesebb kör-
ben elterjedt. Elkezdett szabványosodni az irodalmi nyelv. A felvilágoso-
dástól a trianoni békeszerződés megkötéséig tartó időszakot újmagyar 
kornak tartják; ekkor zajlott a nyelvújítás. Az MTA 1832-ben kodifikálta a 
köznyelv írott változatát. A 20. században a nyelv egységesült, a nyelvjá-
rások közti különbségek tovább csökkentek.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A magyar nyelv korszakai

November 13., kedd
Az évből 317 nap telt el, hátravan 
még 48.

Névnap: Szilvia
Egyéb névnapok: Árkád, Bulcsú, 
Enese, Eugén, Jenő, Kilián, Miklós, 
Nikolasz, Szaniszló, Tihamér

Katolikus naptár: Szent Szaniszló, 
Szent Szilvia
Református naptár:  Szilvia
Unitárius naptár: Tihamér, Szilvia
Evangélikus naptár: Szilvia
Zsidó naptár:  Kiszlév hónap 
5. napja

A Szilvia  a latin származású Silvius 
fér fi név női párja, jelentése: erdőből 
való. A név egyik legrégebbi viselője 
a római mitológiai Rhea Silvia  volt, 
akit a legendák szerint Mars isten el-
csábított, majd ikrei születtek: Ro mu-
lus és Remus, a későbbi Róma város 
megalapítói.
A magyar nyelv napja.  2011 szep-
temberében a magyar országgyű-
lés november 13-át a magyar nyelv 
napjává nyilvánította annak emlé-
kére, hogy 1844-ben ezen a napon 
fogadták el a magyart államnyelvvé 
tevő, a magyar nyelv és nemzetiség-
ről szóló törvényt.

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind 
a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 9-ig minden egyes szám, il-
letve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.

2018.  NOVEMBER 13. ,  KEDD1 0 S Z Ó R A K O Z Á S #horoszkóp
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 SUDOKU

Péter Szabó Szilvia  
Napjaink egyik legismertebb 
magyar zenei előadónője 
Szegeden született 1982-
ben olajipari technikus, 
illetve tanítónő lánya-
ként. Tizenhat évesen 
kezdett el énekelni 
az Equinox amatőr 
együttesben. Egyik 
fellépésükön az ak-
kori zeneszerzőjük 
testvére fi gyelt fel a te-
hetségére. Autodidakta 
módon tanult énekelni, 
majd a 2001-ben alakult for-
máció, a Nox énekesnője lett. 
Ezen együttessel számos sikert ért 
el, több zenei díjat, arany- és platinaleme-
zeket tudhat a magáénak. 2005-ben ő képviselte Magyarországot együttesével az 
Eurovíziós Dalfesztiválon. 2009 végén egy magánéleti válság miatt Ausztráliába 
költözött. Ugyanezen évben felbomlott a Nox, amellyel kilenc nagylemezt adott 

ki. 2011-ben áttette a székhelyét Angliába, 
ahol később úgy döntött, hogy visszatér a 
zenei életbe. Menedzseri szerződést kötött 
a Crossfi re Managementtel, és elkezdett 
dolgozni első, Revolution című szólóleme-
zén, amely 2013-ban jelent meg. Ehhez az 
albumhoz a dalszöveget már többek kö-
zött ő maga írta. 2014-ben visszaköltözött 
szülőhazájába, és élettársa lett Völgyesi 
György zenésznek; két évvel később kislá-
nyuk (Emma Viktória) született.

2005-ben ő képviselte 
Magyarországot együt-
tesével az Eurovíziós 
Dalfesztiválon a Forogj, 
világ! című dallal.

PORTRÉ

EZEN A NAPON

Lehetőleg ma ne kockáztasson, marad-
jon olyan talajon, ahol magabiztosan 
mozoghat! A bonyolult feladatokhoz kér-
jen támaszt a bizalmasabb társaitól!

Most visszavehet a tempóból, ugyanis 
uralkodó bolygójától elég energiát kap 
ahhoz, hogy a maga javára fordítsa az 
eseményeket.

Megszűnnek Önben a belső ellentétek, 
így megtalálja azt az egyensúlyt, amire 
régóta annyira vágyott. Szenteljen több 
időt a személyes ügyeire!

Eredményes napnak néz elébe, a hivata-
li körülmények kedvező fordulatot vesz-
nek. Ne kapkodjék, inkább várja ki türe-
lemmel az előnyös alkalmakat!

Komoly erőfeszítéseket kell tennie ah-
hoz, hogy megőrizze a harmóniát a kör-
nyezetével. Mellőzze azokat az ügylete-
ket, amelyek holtpontra kerültek!

Hiányzik Önből az a lendület, amivel 
véglegesíthetné a folyamatban lévő te-
endőit. Új munkát ne vállaljon, és fogad-
jon el minden felkínált segítséget!

Érdekes elképzelésekkel áll elő, ám eze-
ket ma nem mindenki méltányolja. Ter-
vezze újra a céljait úgy, hogy mindenki 
számára elfogadható legyen!

Engedékenysége miatt könnyedén ki-
használhatják, ezért válogassa meg, ki-
vel működik együtt! Most csupán az ak-
tuális tennivalókkal foglalkozzék!

Ne engedje, hogy a bizonytalanság rom-
ba döntse az elgondolásait! Bízzon a ké-
pességeiben, oszlassa el az aggodalma-
it, és gondolkozzék pozitívan!

Elemezze az elmúlt időszak eseményeit, 
majd fedezze fel, hol követett el hibákat! 
Tegye túl magát a történteken, próbálja 
meg korrigálni a lépéseit!

Kiszámíthatatlan viselkedése miatt ko-
moly gondjai adódnak. Próbáljon meg 
változtatni a magatartásán, illetve vegye 
számításba a kollégái javaslatait!

Gond nélkül véghezviheti a célkitűzéseit, 
amennyiben a munkatársait is bevonja a 
terveibe. Csak az a veszély fenyegeti Önt, 
hogy túlságosan elbízza magát.

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.

Horoszkóp




