
783 éve
Árpád-házi Szent Erzsébet, a pé-
kek, a koldusok, az ártatlanul üldö-
zöttek, a csipkeverők védőszentjé-
nek ünnepe.

410 éve
Pozsonyban a Szent Koronával ma-
gyar királlyá koronázzák II. Mátyást.

163 éve
Pesten elhunyt Vörösmarty Mihály 
költő és drámaíró, a Szózat írója, 
akinek temetése az önkényuralom 
elleni tüntetéssé vált.

177 éve
Pesten világra jött  Schulek Frigyes 
építész, egyetemi tanár, a Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) tagja.

179 éve
Plzeňben megszületett Emil Škoda 
cseh gépészmérnök, a Škoda Mű-
vek jármű- és fegyvergyár alapítója.

525 éve
Kolumbusz Kristóf második utazása 
során felfedezte Puerto Ricót.

101 éve
Világra jött Indira Gandhi indiai poli-
tikus, aki két cikluson keresztül volt 
India miniszterelnöke.

91 éve
Megszületett Lator László költő, esz-
téta, műfordító, irodalomtörténész.

11 éve
Kerepesen meghalt Szabó Magda 
Kossuth-díjas írónő, műfordító.

87 éve
Budapesten megszületett Solti Gi-
zella Kossuth-díjas iparművész, go-
belintervező.

56 éve
Világra jött Jodie Foster kétszeres 
Oscar-díjas amerikai színésznő.

127 éve
Elhunyt Csiky Gergely drámaíró, köl-
tő és műfordító, az MTA tagja.

97 éve
Budapesten világra jött Anda Géza 
zongoraművész, zenepedagógus.

90 éve
Megszületett Pernye András Erkel 
Ferenc-díjas zenetörténész, szakíró.

190 éve
Bécsben meghalt Franz Schubert 
osztrák zeneszerző, a modern dal 
megteremtője.

85 éve
Világra jött Larry King, az amerikai 
CNN hírtelevízió műsorvezetője.

57 éve
Megszületett Meg Ryan Aranygló-
busz díjra jelölt amerikai színésznő.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Az egyszerűsített gondolati tartalmakat közvetítő bulvármédia kezdetleges 
formái már a középkori kódexek képábrázolásaiban is megtalálhatók, már 
ekkoriban is nem egyszer rejtettek világos utalásokat a kor szeméremsér-
tő történéseire. Később a reneszánsz, majd a felvilágosodás korában meg-
jelent kiadványokban szintén léteztek felszínes híresztelések közéleti sze-
mélyiségekről, illetve államférfiakról. A 18. században Londonban kialakult 
a hírközlés speciális formája, az ún. írói proletariátus. A valódi, mai értelem-
ben vett bulvártartalmú média kialakulása a 19. század utolsó harmadára te-
hető, amikor néhány kiadó felismerte a népszerűséghajhász jelenség üzleti 
jövedelmezőségét. Az első effajta médiatermék Németországban jelent meg 
1877 őszén B. Z. am Mittag néven, amelyet kezdetben kizárólag utcai árusok-
nál értékesítettek. A 20. század elején az Egyesült Államokban a bulvár mű-
faj tabloid név alatt vált populárissá, elsősorban a New York Daily News című 
napilapnak köszönhetően. A technika fejlődésével ez a médiaforma széle-
sebb körben is elterjedt, így az írott sajtó mellett a rádiózásban, televíziózás-
ban és az elektronikus médiában is létrejött a bulvár.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A bulvársajtó története

November 19., hétfő
Az évből 323 nap telt el, hátravan 
még 42.

Névnap: Erzsébet
Egyéb névnapok:  Béta, Bodor, Bo-
nifác, Lizett, Lizetta, Maxim, Örzse, 
Szavéta, Véta, Zobor, Zsóka

Katolikus naptár: Árpád-házi 
Szent Erzsébet, Zsóka
Református naptár:  Erzsébet
Unitárius naptár: Erzsébet
Evangélikus naptár: Erzsébet
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
9. napja

Az Erzsébet a héber származású 
Eliseba női névből ered, és ennek 
nyugati Elisabeth alakformájából 
fejlődött ki, jelentése: Isten az én 
esküvésem. A népi hiedelem szerint 
az Erzsébet-napi időjárás megjósol-
ja a karácsonyi időt.
I. Erzsébet (1533–1603) 1558-től Ang-
lia és Írország királynője, az újkori 
Anglia egyik legnagyobb uralkodója 
volt, a Tudor-ház utolsó tagja a tró-
non. Uralma alatt országa tengeri és 
kereskedelmi nagyhatalommá vált. 
A királynő többek között meghatá-
rozó szereppel bírt a reneszánsz kori 
Anglia divatjában is.

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.
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 SUDOKU

Gábor Zsazsa (1917–2016)   
A közismert színésznő 1917-ben 
született Budapesten Gábor 
Sári néven kereskedő lá-
nyaként. Tanulmányait 
egy svájci internátus-
ban végezte, majd 
1936-ban elnyerte a 
Miss Hungary szép-
ségkirálynő címet. 
Ebben az évben 
lépett fel először 
nyilvánosan Az éneklő 
álom című operettben. 
Ezt követően Bécsbe, az-
tán 1941-ben Hollywoodba 
költözött, ahol fényes karriert 
futott be; főleg a magánéletével 
került a címlapokra. Kilencszer ment 
férjhez, hétszer vált el, és volt egy érvénytelen házassága is. Először 1937-ben lett 
a hitvese Burhan Belge diplomatának, utoljára pedig 1986-ban házasodott össze 
Frédéric von Anhalt német üzletemberrel. Filmes karrierje 1951-ben indult útjára, 

pálya futása alatt 35 fi lmsorozatban és 41 
játékfi lmben játszott. 1958-ban Aranygló-
busz díjjal jutalmazták a legelbűvölőbb fi l-
mszínésznő kategóriában, 1960-ban pedig 
csillagot kapott a hollywoodi hírességek 
sétányán. Egyetlen lánya, Francesca Gabor 
Hilton (1947–2015) szintén a fi lmes karriert 
választotta. 1991-ben önéletrajzi könyvet 
írt One Life time is Not Enough (Nekem nem 
elég egy élet) címmel. 2002-ben részben 
lebénult, és kerekesszékbe került.

A Hollywoodban dolgozó 
külföldi újságírók szer-
vezete (HFPA) 1958-ban 
Arany glóbusz külön díj jal 
jutalmazta.

PORTRÉ

EZEN A NAPON

Szakmai téren kerülje a kockázatokkal 
járó manővereket, és ne tegyen elhamar-
kodott lépéseket! Csakis olyasmit vállal-
jon, amit el tud végezni!

Bár céltudatosan kezdi a mai napot, né-
hány váratlan helyzet teljesen felülírja a 
terveit. Próbáljon meg alkalmazkodni a 
kialakult szituációkhoz!

Munkahelyén számos hátráltató ténye-
zővel kell megbirkóznia. Tartson ki az el-
vei mellett, de vegye fontolóra a tapasz-
taltabb kollégái meglátásait!

Felgyorsulnak Ön körül az események, 
kénytelen lesz spontán döntéseket hoz-
ni. Maradjon higgadt, csupán így lesz ké-
pes átvészelni a mai napot!

Rendkívül célratörő, és úgy érzi, hogy ez-
úttal minden akadályon képes lesz túl-
lépni. Vegye kézbe az irányítást, de ma-
radjon mindig következetes!

Olyan helyzetbe sodródik, ahonnan nem 
látja a kiutat. Bízzon a szakmai tudásá-
ban és a tapasztalataiban, így képes 
lesz megoldani a problémákat!

A környezetében élők most sokkal érzé-
kenyebbek, mint általában. Ezért lehető-
leg viselkedjék toleránsan velük, és nyi-
latkozzék megfontoltan!

Ne hagyja, hogy a környezetében tom-
boló feszült hangulat az érzéseit is be-
folyásolja! Legyen tárgyilagos, és lehe-
tőleg maradjon távol a vitáktól!

Az elmúlt időszak felemésztette az ener-
giáit, ezért ma csupán könnyen elérhető 
vagy kevés erőfeszítést igénylő munká-
kat tűzzön ki maga elé.

Kissé megingott az önbizalma, emiatt 
nem képes döntéseket hozni. Olyan fel-
adatokat helyezzen előtérbe, amelyek 
révén visszanyerheti az önbizalmát!

Eredményes napnak néz elébe még úgy 
is, hogy sok akadály sodródik az útjába. 
Folyamodjék a bevált módszerekhez, így 
biztos sikerre számíthat!

Hivatásában zűrzavaros állapot tombol, 
így nehezen tud koncentrálni a saját ten-
nivalóira. Ne hagyja, hogy kapkodásra, 
rögtönzésre kényszerítsék!

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




