
116 éve
Megszületett Kozma László Kos-
suth-díjas villamosmérnök, az első 
magyar számítógép tervezője.

498 éve
Ferdinand Magellan portugál hajós 
áthajózott a később róla elnevezett 
szoroson.

93 éve
Világra jött Bozsik József futballista, 
a Kispesti Honvéd és az Aranycsa-
pat tagja, százszoros válogatott.

116 éve
Iglón megszületett Neményi Lili szí-
nésznő, opera-énekesnő.

189 éve
Világra jött Anton Rubinstejn orosz 
zongoraművész, aki Párizsban Liszt 
Ferenc tanítványa volt.

198 éve
Megszületett Friedrich Engels né-
met filozófus, Karl Marx munkatár-
sa, akivel közösen dolgozták ki a 
kommunista kiáltványt.

131 éve
Megindult Budapest első villamosí-
tott közúti vasút vonala, vagyis az 
első villamos.

85 éve
Turán világra jött Sára Sándor Kos-
suth-, illetve Balázs Béla-díjas  ope-
ratőr, filmrendező.

386 éve
Firenzében megszületett Jean-Bap-
tiste de Lully barokk zeneszerző.

75 éve
Franklin D. Roosevelt amerikai el-
nök, Winston Churchill angol mi-
niszterelnök és Joszif Sztálin szov-
jet vezető megbeszélést tartott.

70 éve
Kolozsváron világra jött Tamás Gás-
pár Miklós filozófus, közíró.

148 éve
Elhunyt Frédéric Bazille francia imp-
resszionista festőművész.

52 éve
Először küldött Magyarország és az 
Amerikai Egyesült Államok nagykö-
veteket a másik országba.

452 éve
Budán meghalt Batthyány Ferenc 
magyar főúr, horvát bán.

111 éve
Rómában megszületett Alberto Mo-
ravia, a 20. század egyik legkiemel-
kedőbb olasz regényírója. 

74 éve
Megszületett Komár László énekes.

24 éve
Norvégia visszautasította az euró-
pai uniós tagságot.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A legelső nemzetközi sakkversenyt 1851-ben rendezték Londonban, a tornát a 
német Adolf Anderssen nyerte. Az első világbajnokságot 1886-ban játszották 
az USA-ban, a döntőben az osztrák Wilhelm Steinitz győzött a brit Johannes 
Zukertorttal szemben. Azóta sokat változott a rendszer, de az alapelv ugyan-
az maradt, férfiak és nők egyaránt benevezhetnek, a legjobb versenyzők se-
lejtezők (pl. zónaközi versenyek, világkupák) során kerülnek a világverseny-
re. 1924-ben megalakult a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE), 1927-ben pedig 
a nők számára is létrehoztak egy külön vb-t. Az évek során csupán 16 férfi és 
13 női világbajnok létezett, a leghosszabb ideig a férfiaknál a német Emanuel 
Lasker (27 éven át 1894–1921 között), illetve a nőknél a grúz Nona Gaprindas-
vili (16 évig 1962–1978 közt) birtokolta ezt a címet. A vb-n kívül 1927 óta sakko-
limpiákat is rendeznek kétévente, melyen a benevezett országok válogatottjai 
mérik össze tudásukat. Bár ez a legrangosabb nemzetek közötti verseny, a vi-
lágbajnoki címet az olimpiánál is fontosabbnak tartják. 1950-ben a FIDE ifjúsá-
gi és juniorbajnokságokat is indított különböző korosztályok számára.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A sakkversenyek története

November 28., szerda
Az évből 332 nap telt el, hátravan 
még 33.

Névnap: Stefánia
Egyéb névnapok:  Dezdemóna, Ja-
kab, Jákob, Rúfusz, Stefi , Szókratész, 
Terensz, Terestyén, Trisztán

Katolikus naptár:  Marchiai 
Szent Jakab, Stefánia
Unitárius naptár: Stefánia
Református naptár: Stefánia
Evangélikus naptár: Stefánia
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
18. napja

A Stefánia az István férfi név női 
változata, jelentése: virágkoszorú. 
Stefánia (1864–1945) belga királyi 
hercegnő Rudolf osztrák–magyar 
trónörökös felesége volt, aki férje 
tragikus halála után pedig Lónyay 
Elemér gróf házastársa lett. Több 
emberbaráti és művelődési társa-
ság munkájában vett részt. 1898-
ban a magyar vöröskeresztegyletek 
védnökeként tevékenykedett. Az 
első világháború kitörésekor orosz-
vári kastélyát kórházzá alakította, és
maga is segített a sebesültek ápolá-
sában. Életével kapcsolatosan több 
játékfi lm is készült.

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

Rúzsa Magdi  
A Máté Péter-díjas magyar éne-
kesnő a vajdasági Verbászon 
született 1985. november 
28-án. Általános iskolai 
tanulmányait Kishe-
gyesen végezte, majd 
sikerrel felvételizett a 
szabadkai egészség-
ügyi középiskolába, 
ahol szülészeti 
nővérnek tanult. 
Gyerekkorától fogva 
énekel, első megha-
tározó sikerét 2004-ben 
szerezte: a zentai farsangi 
Ki mit tud?-on megnyerte a 
könnyűzenei kategóriát. Ugyan-
ezen évben énekesként csatlakozott egy 
bácsfeketehegyi amatőr zenekarhoz (Madness). 2006-ban vált közismertté, miután 
megnyerte a Tv2 Megasztár  című tehetségkutató műsorának harmadik szériáját. 
Ebben az évben jelent meg első nagylemeze (Ördögi angyal) . 2007-ben ő képviselte

Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztivá-
lon az Aprócska blues című dalával, amivel 
kilencedik helyezést ért el. Az elkövetkezen-
dő évtizedben számos koncertsorozaton, 
valamint jótékonysági rendezvényen lépett 
fel nagy sikerrel. 2017-ben férjhez ment Si-
mon Vilmoshoz, a Budapesti Műszaki Egye-
tem egyetemi docenséhez. Eddigi karrierje 
során négy stúdióalbumot, illetve öt kon-
certalbumot adott ki, legtöbbjük megkapta 
a platinalemez minősítést.

2007-ben ő képvisel-
te Magyarországot az 
Eurovíziós Dalfesztivá-
lon az Aprócska blues 
című dalával.

PORTRÉ

EZEN A NAPON

Legyen rugalmas, és fogadja el a kol-
légái tanácsait! Olyan megoldásokat ke-
ressen a felmerülő problémákra, ame-
lyek mindenki számára előnyösek!

Ne számítson megértésre, hogyha min-
dig csak önmagát helyezi előtérbe! Tevé-
kenykedjék a háttérből, mert ma nincs 
esélye szövetségeseket találni!

Néhány váratlan körülmény miatt több 
dolog megváltozik a környezetében. 
Mindez arra készteti Önt, hogy új terüle-
teken is kipróbálja a képességeit.

Kössön kompromisszumot, ha nem akar-
ja vitákkal tölteni a mai napot! Ha mégis 
ragaszkodik az elveihez, komoly nézetel-
térésekre kell számítania.

Váltsa valóra ötleteit, ugyanis uralkodó 
bolygója ezúttal szinte mindenben segíti 
Önt! Adjon hangot a véleményének, he-
lyezze előtérbe az érdekeit!

Őrizze meg a türelmét bármilyen hely-
zetben! Feladatait végezze mindig a leg-
egyszerűbb módon, kitartása ez alka-
lommal sem fogja cserbenhagyni!

Ellenséges légkörben kell helytállnia, így 
most a türelem lehet a legfőbb erénye. 
Csak saját magára számíthat, ezért ves-
se be a tapasztalatait!

Pénzügyi helyzete emelkedő fázisba ér, 
és ezáltal sokkal magabiztosabbá válik. 
Teljesítménye is megnő, így sikerül meg-
szilárdítania a pozícióját.

Az elmúlt időszakban tett lépései isme-
retlen vizekre sodorták Önt. Ha megőrizi 
a magabiztosságát, könnyen leküzdheti 
az esetleges buktatókat.

Üzleti kapcsolatainak köszönhetően 
szép eredményeket érhet el, komoly ha-
szonra számíthat. Kreatív ötleteit tekint-
ve maradjon a realitás talaján!

Mielőtt belevág a tervébe, konzultáljon 
olyan személyekkel, akik jártasak a koc-
kázatos felelősségvállalásban! Döntései 
előtt alaposan mérlegeljen!

Nagy lendülettel vág neki a teendőinek, 
és könnyen talál segítőkre is. Arra vi-
szont vigyázzon, hogy ez a gyors tempó 
ne menjen a minőség rovására!

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




