
Bár az opera, mint vokális-hangszeres drámai színpadi műfaj már a 16. század 
óta létezik, a magyar nyelvű opera csupán a 18. század végén született meg. Mi-
vel Magyarországnak 1884-ig nem volt operaháza, az első opera-előadások főleg 
főúri családok magánszínházaiban zajlottak. Emellett egyes arisztokrata csalá-
dok külön zenekart és operatársulatot is fenntartottak, ezek közül a leghíresebb 
az Esterházy család fertődi rezidenciáján működött színház, amely külön udvari 
zeneszerzővel is rendelkezett. A magyar opera kezdetét Chudy József Pikkó her-
ceg és Jutka Perzsi című daljátékának 1793. májusi ősbemutatójától számítják, 
a legelső, mai értelemben vett magyar opera pedig Ruzitska József Béla futása 
című műve volt. A magyar nemzeti opera atyjának Erkel Ferencet tekintik, aki 
az 1861-ben írt, Bánk bán című operájával érte el pályájának csúcsát. A 19. szá-
zad kiemelkedő magyar szerzői közé sorolható Doppler Ferenc, Mosonyi Mi-
hály és Goldmark Károly, a 20. századi operaszerzők közül Dohnányi Ernő, Ko-
dály Zoltán és Ligeti György a legjelentősebb. Erkel Ferenc születésének (1810. 
november 7.) emlékére november 7-ét a magyar opera napjának nyilvánították.

KALENDÁRIUM

A magyar opera története

November 7., csütörtök
Az évből 311 nap telt el, hátravan 
még 54.

Névnap: Rezső
Egyéb névnapok: Csenger, Csongor, 
Erneszt, Ernő, Florentin, Karina, Lá-
zár, Radvány, Raul, Rolf, Rudolf

Katolikus naptár: Szent Ernő, Szent 
Florentin, Rezső
Református naptár: Rezső
Unitárius naptár: Rezső
Evangélikus naptár: Rezső
Zsidó naptár: Hesván hónap 
6. napja

A Rezső férfi név a germán eredetű 
Rudolf magyar formája, jelentése: di-
csőséges farkas. Burghardt Rezső 
(1884–1963) magyar festőművész volt, 
aki többek közt Milánóban, Párizsban 
és Londonban végezte a képzőművé-
szeti tanulmányait. 1920-ban a Kísér-
tés című festményét állami kis aranyé-
remmel díjazták. Az 1930-as években 
számos hazai kiállításon vett részt, 
emellett gyakran szerepelt külföldi 
tárlatokon is. Stílusára a plein air, il-
letve a nagybányai hagyományokra 
alapozott, sajátos foltszerű festés jel-
lemző. Munkásságát 1953-ban Mun-
kácsy-díjjal méltányolták.

David Guetta
A Grammy-díjas francia zenei produ-
cer, illetve lemezlovas Párizsban 
született 1967. november 7-én
 belga és marokkói zsidó 
felmenőkkel rendelkező 
családban. Zenész pá-
lyafutását a párizsi 
Broad klub DJ-jeként 
kezdte, pár évvel ké-
sőbb a francia fővá-
ros egyik legnépsze-
rűbb lemezlovasa lett.
A nagy áttörést az ibi-
zai klubest elindítása 
hozta meg számára 2003-
ban. Az évek során számos 
dala került a dance-listák élére, 
ilyen volt például a The World Is Mi-
ne, When Love Takes Over, Sweat, Flames. 
Az eddigi hét stúdiólemeze több millió példányban kelt el világszerte. Eddigi karrier-
je során olyan előadókkal működött közre, mint Kelly Rowland, Ludacris, Afrojack, 
Snoop Dogg, Sean Paul, Nicki Minaj, Bebe Rexha, Becky G, Justin Bieber, Jason Deru-

lo és J Balvin. A When Love Takes Over és a Revolver 
című dalokért Grammy-díjjal jutalmazták a legjobb 
remixfelvétel (nem klasszikus) kategóriában. Emel-
lett több mint 80 zenei jelölést kapott különböző 
zenei fesztiválokon. 2015-ben az UEFA bejelentette, 
hogy ő lesz a 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokság 
zenei nagykövete, így a tornán minden meccs előtt 
elhangzott a This One’s For You című dala. 1992 és 
2014 közt Cathy Lobe rendezvényszervező férje volt, 
házasságukból két gyermekük született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bár lendületesen végzi a feladatait, el-
követ néhány kapitális hibát. Mielőtt to-
vábblépne, elemezze a helyzetét, és kér-
jen javaslatokat a kollégáitól!

Akadályok sorozatába botlik, segítség-
re pedig most nem számíthat. Ne legyen 
vakmerő, maradjon olyan talajon, ahol 
magabiztosan mozoghat!

Hivatásában pozitív tapasztalatokban 
lesz része, emellett pár kapcsolata új 
szintre emelkedik. Ma elsősorban a csa-
patmunkára fektesse a hangsúlyt!

Minden erőfeszítése ellenére zsákut-
cába kerülnek az ötletei. Közelítse meg 
más szemszögből a célkitűzéseit, hogy-
ha szükséges, módosítson rajtuk!

Hajlamos előtérbe helyezni az igényeit, 
amivel elnyomja a környezetében élőket. 
Ha nem változtat a hozzáállásán, komoly 
gondokba sodródhat!

Uralkodó bolygója ezúttal arra ösztön-
zi, hogy fejlessze szakmai ismereteit. Le-
gyen mindenkivel nyitott, és ragadja meg 
a kínálkozó lehetőségeket!

Lehetősége nyílik valóra váltani egy ré-
gebbi tervét. Olyan segítőkre is talál, 
akik szinte mindenben támogatják Önt, 
és számos kiváló ötlettel állnak elő.

Megbeszélései során olyan új informáci-
ók birtokába jut, amelyek más megvilágí-
tásba helyezik az ötleteit. Ez alkalommal 
bátran kockáztathat!

Legyen készséges a társaival, a negatív 
véleményét tartsa meg magának! Minél 
nagyobb az önuralma, annál nagyobb 
népszerűségre számíthat.

Felgyorsulnak Ön körül az események. 
Magánéletében a közös érdekek domi-
nálnak, munkájában pedig az alkalmaz-
kodókészségét teszik próbára.

Fontolja meg a lépéseit, viszont ne en-
gedje, hogy bárki is eltávolítsa a célki-
tűzéseitől! Szenteljen több időt a magán-
életére és a kapcsolataira!

Kilátástalan helyzetbe sodródik, így ki-
tartásra és türelemre lesz szüksége. Ne 
essen kétségbe, bízzon önmagában, 
majd keresse a kivezető utat!

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.

SELEJT  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR (BEST OF)

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
1 1° / 17°

Kolozsvár
1 1° / 13°

Marosvásárhely
1 1° / 13°

Nagyvárad
1 1° / 15°

Sepsiszentgyörgy
1 1° / 16°

Szatmárnémeti
12° / 15°

Temesvár
10° / 16°

 » A When Love 
Takes Over és a Re-
volver című dalo-
kért Grammy-díjjal 
jutalmazták a leg-
jobb remixfelvétel 
kategóriában.

Szolgáltatás2019. november 7.
csütörtök10

A bíró kérdi a vádlottól:
– Ha valóban a járdán találta az arany-
gyűrűt, miért nem adta le a rendőrségen?
– Tudja, bíró úr, nem tehettem, ugyanis 
bele volt írva: Örökké a tiéd.

Két férfi  beszélget:
– Képzeld, anyósomat megmarta a kígyó!
– Tényleg? Na és belehalt szegény?
– Igen. Pedig úgy tudtam, hogy a kígyók 
elég szívósak.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. novem-
ber 17-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
7/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két munkás beszélget:
– Képzeld, elrendelték, hogy a gyárunk 
melletti italbolt ezentúl csak a munka-
idő kezdete után árulhat szeszt! – újsá-
golja az egyik.
– Ez szörnyű! – háborog a másik. – Ed-
dig részegen mentem reggel dolgozni, 
most meg... (Poén a rejtvényben.)

Ez szörnyű!

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.

SUDOKU
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