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SZÓRAKOZÁS

PORTRÉ

NAPTÁR

Arturo Toscanini (1867–1957)
A 20. század egyik legismertebb
olasz karmestere Pármában
született elszegényedett
családban. Fiatalon
sokat betegeskedett,
s a zenében keresett
vigasztalást. Karmesteri pályafutása Brazíliában
kezdődött, és a
zenetörténet egyik
leglátványosabb
eseményének tekinthető. Számos kritikus,
illetve zenész minden
korok egyik legtehetségesebb
karmesterének tartja. Megközelítőleg 190 zeneszerző hatszáz művét fejből
vezényelte, már a próbákon kívülről tudta az egész partitúrát. Erre zsenialitása
mellett nagyfokú rövidlátása is késztette. Élete közel egy évszázadnyi zenetörténet a Verdi korszaktól a világháborúk utáni évekig. Sokszor járt Magyarországon;
többek között ő népszerűsítette külföldön
Kodály Zoltán Nyári este című művét, amit
a zeneszerző neki ajánlott; emellett Carelli
Gábor magyar tenor az ő ajánlásával kapott
szerződést a New York-i Metropolitan OpeMegközelítőleg 190 zene- rába. Agyi érkatasztrófa (szélütés) követszerző 600 művét fejből keztében hunyt el New Yorkban. Emlékére
vezényelte, már a pró- 1928-ban létrehozták az Arturo Tos canini
Alapítványt, amely elsősorban a munka
bákon kívülről tudta az nélküli zenészeknek ad lehetőséget, hogy
egész partitúrát.
továbbképezhessékmagukat.

SUDOKU
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, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.

2

6

4

1

7

8

9

2

2
4

3

3

1

6

4

1

6

2

1

7
3

5

8

8

8

9

4

6

7
3

1

8
3

6
5

2

2

9

3

9

7
5

1
2

4
6

5
2

Névnapok: Albert, Lipót
Egyéb névnapok: Artúr, Dezső,
Gertrúd, Leopold, Richárd, Vladimír
Katolikus naptár: Nagy Szent
Albert, Lipót
Református naptár: Lipót
Unitárius naptár: Dávid Ferenc
halálának napja
Evangélikus naptár: Albert, Lipót
Zsidó naptár: Kiszlév hónap
7. napja

A televíziós nézettségmérés
A nézettségmérés a televíziózással kapcsolatos fogalom, amelynek lényege, hogy kifejezetten erre a célra alakult társaságok különböző módszerekkel állandó jellegű felmérések keretében nyomon követik a különböző televíziós csatornák nézőszámának alakulását, illetve az eredmények révén különböző statisztikai számításokat végeznek. A nézettségmérés jelentősége
napjainkban egyre nagyobb, ugyanis a kereskedelmi televíziók megjelenésével szükségessé vált egy olyan mérce, amivel meg lehet határozni a tévécsatornák népszerűségét, valamint a műsorok sikerességét. A nézettség
nyomon követése anyagi szempontból is rendkívül fontos az adássugárzók
számára, mivel a média legfőbb bevételi forrását, a reklámidők értékesítését nagymértékben befolyásolja. Miné l nagyobb nézőszámot tudhat magának a tévéadó egy megadott műsorsávban, annál értékesebb az abban az
időszakban helyet kapó reklámidő. A nézettség mérése rendszerint országos szintű, reprezentatív minta alapján zajlik napi szinten, az erre szakosodott vállalatok pedig országtól függően határozzák meg, hogy pontosan
hány háztartást vonnak be a felmérésbe.

174 éve

228 éve

163 éve

388 éve

120 éve

Negyvenkilencedik születésnapján
elhunyt Bethlen Gábor erdélyi fejedelem.
Pozsonyban magyar királlyá koronázták II. Lipótot, aki egyidejűleg
német-római császár és cseh király
is volt.
Regensburgban meghalt Johannes
Kepler német csillagász, aki feltalálta a távcsövet.

280 éve

Lyda A. Newman amerikai feltalálónő megkapta szabadalmát a szétszedhető és tisztítható hajkefére.

76 éve

106 éve

62 éve

117 éve

64 éve
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113 éve
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Sárkeresztesen világra jött Bársony
István újságíró, író, aki elsősorban a
természetleírásaival, illetve vadásztörténeteivel vált ismertté.

Buenos Airesben világra jött Daniel
Barenboim zsidó származású zongoraművész, karmester.

84 éve
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Megszületett Klösz György fényképész, festő, a magyarországi városfotózás úttörője.

Hannoverben megszületett William
Herschel német csillagász, aki felfedezte az Uranuszt.
Világra jött Török Erzsi Kossuth-díjas mezzoszoprán énekes, a magyar
népdalkincs népszerűsítője.

Budapesten világra jött Fazekas Anna író, szerkesztő, tanár.

Horoszkóp



Elvis Presley először szerepelt játékfilmben, amelyben elénekelte a
Love Me Tender című dalát.
Oklahomában megszületett Tony
Thompson, a Chic együttes dobosa.

106 éve

Jászárokszálláson világra jött Görbe János Kossuth-díjas színész.

49 éve

Washingtonban 250 ezer ember tüntetett a vietnami háború ellen.
FORRÁS: EZENANAPON.HU

Kos

márc. 21. – ápr. 20.

Több megoldatlan feladatnak kell a végére járnia, ezért legyen nyitott az újszerű megoldásokra, és fogadja el a kollégái által felkínált támogatást!

%

Bika

ápr. 21. – máj. 20.

Mielőbb tudja le a kötelezettségeit, majd
szenteljen időt azon problémákra, amelyek egykoron úgy zárultak le, hogy nem
tisztázódtak a körülmények!

&

Ikrek

máj. 21. – jún. 21.

Kiváló a hangulata, kisugárzása nyugtatóan hat az Ön körül élőkre. Remek alkalom ez arra, hogy tisztázza a mélyben
gyökerező nézeteltéréseket.

'

Rák

jún. 22. – júl. 23.

Hivatásában pozitív tapasztalatokban
lesz része, emellett párkapcsolata új
szintre emelkedik. Ma elsősorban a csapatmunkára fektesse a hangsúlyt!

(

Oroszlán

júl. 24. – aug. 23.

A mai napon véglegesítheti néhány tevékenységét, hogyha türelmes marad és
megfontolt. Hagyatkozzék a megérzéseire, tartson ki az elvei mellett!

.

Szűz

aug. 24. – szept. 23.

Ezúttal feszült légkörben kell helytállnia, ráadásul a környezetében élők segítségére sem számíthat. Őrizze meg a
higgadtságát, kerülje a vitákat!



389 éve

Bucsán megszületett Kóti Árpád
Kossuth-díjas színész.

8

Az Albert férfinév a német eredetű
Adalbert német rövidülése, jelentése: nemes, híres. Női párja: Alberta.
Szenczi Molnár Albert (1574–1634)
református lelkész, nyelvtudós, fi lozófus, zsoltárköltő és műfordító
volt, kora egyik kiemelkedő tudós
alakja. Latin nyelvű magyar nyelvtanát a 18. századig kézikönyvként
használták, ezzel nagymértékben
hozzájárult a magyar nyelvhasználat és helyesírás egységesüléséhez.
A Lipót férfinév a germán származású Leopold magyar alakváltozata, elemeinek jelentése: merész nép.
Női párja: Leopolda.

TUDÁSTÁR

Az amerikai Miller Reese Hutchison
szabadalmaztatta az elektromos
hallókészüléket.

5
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November 15., csütörtök
Az évből 319 nap telt el, hátravan
még 46.

E Z E N A NAP O N
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Mérleg

szept. 24. – okt. 23.

Felborul a megszokott napirendje, mert
váratlan buktatók merülnek fel. Ne kezdjen kapkodásba, inkább higgadjon le, és
gondolja újra a célkitűzéseit!



Skorpió

okt. 24. – nov. 22.

Észszerű hozzáállásával sikerül befejeznie a határidős teendőket, így most bátran belevághat új kihívásokba. Vonja be
a terveibe a bizalmas társait is!

,

Nyilas

nov. 23. – dec. 21.

Nehezen tudja kordában tartani az indulatait, ezért mára csak egyszerű teendőket tervezzen! Keresse a kiegyensúlyozott személyek társaságát!



Bak

dec. 22. – jan. 20.

Számos akadály kerül az útjába, így
szüksége lesz a szakmai tudására és a
leleményességére. Legyen céltudatos,
vessen be minden bevált taktikát!



Vízöntő

jan. 21. – febr. 19.

Határozottan halad a célkitűzései felé.
Arra azonban ügyeljen, hogy a nagy lendületében ne sodorja félre azokat, akik
tanácsokkal fordulnak Önhöz!



Halak

febr. 20. – márc. 20.

Váratlan fordulatok és hátráltató tényezők teszik bonyolulttá a mai napját. Lehetőleg ne improvizáljon, kizárólag a
szokásos eljárásokat alkalmazza!

