
463 éve
Jagelló Izabellát, I. János magyar 
király özvegyét Erdély kormány-
zójának ismerték el fia (János 
Zsigmond) nagykorúsításáig.

319 éve
Megszületett Bethlen Katalin, II. 
Apafi Mihály erdélyi fejedelem fe-
lesége, írónő, költőnő.

131 éve
Felsőkázsmárkon világra jött Put-
noky László vegyészmérnök, mű-
egye temi tanár, az üvegipar egyik 
európai szaktekintélye.

92 éve
Kaposváron meghalt Rippl-Rónai 
József, a modern magyar festőmű-
vészet egyik vezéralakja.

217 éve
Gróf Széchényi Ferenc a magyar 
nemzetnek ajándékozta könyvtá-
rát és numizmatikai gyűjteményét.

115 éve
Budapesten világra jött Nádasdy 
Kálmán Kossuth-díjas rendező, 
zeneszerző és műfordító.

90 éve
Tordán megszületett Gross Arnold 
Kossuth-díjas festőművész.

152 éve
Alfred Nobel svéd vegyész szaba-
dalmaztatta a dinamitot.

3 éve
Havannában elhunyt Fidel Cast-
ro, aki 1965 és 2008 között Kuba 
első számú vezetője volt.

66 éve
A Magyar Labdarúgó Szövetség 
kezdeményezésére november 25-
ét a magyar labdarúgás napjává 
nyilvánították, a londoni Magyar-
ország–Anglia 6:3 emlékére.

175 éve
Mühlburgban megszületett Karl 
Benz német mérnök, feltaláló, az 
autózás úttörője.

59 éve
A georgiai Augustában világra jött 
Amy Grant Grammy-díjas ameri-
kai popénekesnő.

253 éve
Kölnben elhunyt Johann Maria Fa-
rina német illatszergyártó, a köl-
nivíz feltalálója.
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A hiperinfláció szélsőségesen nagy infláció; rendszerint a havi ötven 
százaléknál nagyobb árszínvonal-emelkedést nevezik ekként. Ilyenkor a 
pénz szinte értéktelenné válik, nem látja el vagyontartási, értékmérő és 
csereeszköz szerepét. Ezen szerepeket egy stabil valuta (pl. dollár) vagy 
árucikk (pl. cigaretta), esetleg az arany veszi át, és felvirágzik a csereke-
reskedelem is. Ugyanakkor a gazdaság hatékonysága csökken, mert az 
emberek idejét termelés helyett az infláció miatti tevékenységek töltik ki. 
Emellett az állam adóbevételei visszazuhannak, tudniillik az adómegálla-
pítás, illetve adóbefizetés közötti időben az adó reálértéke drasztikusan 
csökken. A hiperinfláció a gazdaság összeomlásának jele, ilyenkor a költ-
ségvetési politika alapvető átalakítására van szükség. A legtöbb effajta 
állapotot az indítja el, hogy az államnak nincs elegendő bevétele. A költ-
ségvetési hiányt általában hitelekből fedezik, azonban hogyha egy állam 
nem tud hitelt felvenni, akkor kénytelen növelni a pénzkibocsátást, az-
az pénzt nyomtatni. Ha a központi bank megfelelő fedezet nélkül nyom-
tat pénzt, akkor az inflációt okoz. Ez a folyamat hiperinflációhoz vezethet.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A hiperinfláció fogalma

November 25., hétfő
Az évből 329 nap telt el, hátravan 
még 36.

Névnap: Katalin
Egyéb névnapok: Alán, Ányos, 
Emma, Erzsébet, Karina, Kata, Kata-
rina, Kitti, Liza, Mózes

Katolikus naptár: Alexandriai 
Szent Katalin, Liza
Református naptár:  Katalin
Unitárius naptár: Katalin
Evangélikus naptár: Katalin
Zsidó naptár: Hesván hónap 
24. napja

A Katalin női név származása nem 
egyértelmű: egyes nézetek szerint a 
görög katharosz szóból ered, amely-
nek jelentése: mindig tiszta; más 
feltevések szerint pedig a görög Aei-
kathe ri na névből ered, amelynek je-
lentése: nyilazó, biztosan célzó. Kate 
Moss világhírű brit szupermodell 
volt az 1990-es években, aki 1996-ban 
elnyerte a Vogue Model of the Year (az 
év modellje) díjat. Emellett számos 
díjat zsebelt be stílusáért (például a 
Vanity Fair legjobban öltözött sztár 
díját). 1999-ben a 9. helyen végzett a 
top 50 legszexisebb modelljei között a 
Maxima magazin szerint.

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.
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 SUDOKU

Christina Applegate
Az Aranyglóbusz díjra jelölt 
amerikai színésznő a ka-
liforniai West Hol ly-
woodban született 
1971. november 
25-én. Édesapja 
zenei producer-
ként tevékeny-
kedett, anyja 
pedig énekes-
ként és színész-
nőként. Karrier-
jét gyermekként 
kezdte a Sátán ar-
ca című fi lmben, az-
tán a nagy sikerű Egy 
rém rendes család című 
komédiasorozat Kelly Bundy-
jaként vált ismertté. 1998-ban 
saját sorozatot indított Jesse címmel, amely mindössze két évadot ért meg, viszont 
az első évadban lévő alakításáért Aranyglóbusz díjra és People’s Choice Award 
közönségdíjra jelölték. A tévésorozat szereplései mellett olyan produkciókban 
bukkant fel, mint a Támad a Mars! (1996), Maffi  a! (1998), Emily hagyatéka (2000), 
Reszkess, Amerika! (2001) Rendőrbosszú (1999), Édes kis semmiség (2002), Flört 
a fellegekben (2003), A meztelen dobos (2008), Hétmérföldes szerelem (2010) és 
Vakáció (2015). 2003-ban vendégszerepelt Jóbarátok című sorozatban, alakításá-

ért pedig Emmy-díjat kapott. 2007-ben a 
Nem ér a nevem című komédiaszériában 
amnéziából ébredt főszereplőként tűnt 
fel újra a képernyőn, teljesítményéért 
2008-ban és 2009-ben Golden Globe-ra 
jelölték. 2011-ben az Éjjel-nappal szü-
lök című, két évadot tartó vígjátékszéria 
egyik főszereplőjét formálta meg. 2001 és 
2007 között Jonathon Schaech színész-
forgatókönyv író felesége volt, 2013 óta 
Marty LeNoble rockzenész házastársa, 
akitől egy lánya (Sadie Grace) született.

A Jesse és a Nem ér a ne-
vem című sorozatokban 
nyújtott teljesítményéért 
1999-ben, 2008-ban, illet-
ve 2009-ben Aranygló-
busz díjra jelölték.
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség vé le mé nyét tük   rö zik!

Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek 
és más fé le írá sok közléséről dönt sön. 

Kéz ira to kat  nem őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesztőség címén hétköznap 8–16 óra között.
Megjelenik munkanapokon. Kiadó: Príma Press Kft. ISSN: 2067-5887
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