
26 éve
Az Egyesült Nemzetek Szerveze-
tének (ENSZ) kezdeményezésére 
de cem ber harmadikát a fogyaték-
kal élő emberek világnapjává nyil-
vánították.

82 éve
Balatonszárszón elhunyt József 
Attila, a magyar költészet egyik 
legnagyobb alakja.

133 éve
Örebróban megszületett Manne 
Sieg  bahn Nobel-díjas svéd fizikus.

119 éve
Bécsben világra jött Richard Kuhn 
német Nobel-díjas kémikus.

125 éve
Szamoában elhunyt Robert Louis 
Stevenson skót regényíró, az ifjú-
sági irodalom kimagasló alakja.

52 éve
Az orvostudomány történetében 
először hajtottak végre emberen 
sikeres szívátültetést.

81 éve
Pilisen világra jött Csernai Tibor 
olimpiai bajnok labdarúgó.

34 éve
Budapesten megszületett Cseh 
László olimpiai ezüstérmes úszó.

100 éve
Cagnes-sur-Merben meghalt Pi-
erre-Auguste Renoir, az impresz-
szionista festészet kiemelkedő 
képviselője.

108 éve
Milánóban megszületett Nino Ro-
ta Oscar-díjas olasz zeneszerző.

97 éve
Mohedában világra jött Sven V. 
Ny kvist Oscar-díjas svéd operatőr.

40 éve
Japánban bemutatták az első, ke-
reskedelmi forgalomba szánt mo-
biltelefonokat.

224 éve
Kidderminsterben megszületett 
Rowland Hill brit grafikus, a pos-
tabélyeg bevezetője.

109 éve
A párizsi motorkiállításon először 
mutatták be a nyilvánosság előtt 
a neonlámpát.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A baszk nyelv (eredeti nevén euskara) a spanyol–francia határ nyugati vé-
gében (a Nyugat-Pireneusokban fekvő spanyolországi autonóm Baszkföl-
dön és Franciaország délnyugati sarkában) beszélt, ismeretlen szárma-
zású toldalékoló nyelv. Kutatások szerint egyetlen élő nyelvvel sem áll 
rokonságban, így ez Európa egyedüli elszigetelt nyelve, míg a kontinens 
valamennyi más nyelve besorolható az indoeurópai, uráli, altaji vagy af-
roázsiai nyelvcsalád valamelyikébe. A világon közel 800 ezren beszélnek 
baszkul; Baszkföldön, a spanyol–francia határvidék atlanti-óceán-parti ré-
szén kb. 700 ezren, ebből 500 ezren Spanyolországban, a többiek Francia-
országban. A világon máshol (főként Európában és Amerikában) is jelen-
tős, csaknem százezres kisebbség beszéli. A nyelvnek hét fő dialektusa lé-
tezik: bizkaiai, guipúzcoai, álavai (mára kihalt), navarrai, lapurdi, souletin 
és alsó-navarrai. A nép és a nyelv elnevezése az 1. századi Vascones római 
törzs nevéből ered. A baszk nyelv nemzetközi napja hivatalosan decem-
ber harmadika; ilyenkor a baszk közösségek különböző rendezvényekkel 
hívják fel a nemzetközi közvélemény figyelmét a nyelvükre és kultúrájukra.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A baszk nyelv története

December 3., kedd
Az évből 337 nap telt el, hátravan 
még 28.

Névnapok: Ferenc, Olívia
Egyéb névnapok: Atala, Berend, 
Lú ciusz, Natália, Xavér, Xavéria, 
Zoárd, Zoárda

Katolikus naptár: Xavéri Szent 
Ferenc, Szent Natália, Olívia
Református naptár:  Ferenc
Unitárius naptár: Ferenc, Olívia
Evangélikus naptár: Ferenc
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
5. napja

A Ferenc a latin eredetű Franciscus 
férfi név rövidüléséből jött létre, je-
lentése: francia. II. Rákóczi Ferenc  
(1676–1735) kuruc hadvezér, illetve 
erdélyi fejedelem volt, aki harcba hív-
ta az egész magyarságot a Habsburg-
uralom ellen. Az elvesztett szabad-
ságharc után Törökországba mene-
kült, Rodostóban hunyt el. Hamvait 
1906-ban hozták Magyarországra.
Az Olívia a latin eredetű Olivér férfi -
név női alakváltozata, amely az oli-
va (olajfa) szóból származik. A név 
ismert viselője a jelenleg 103 éves 
Olivia de Havilland színésznő, akit 
kétszer jutalmaztak Oscar-díjjal.

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

Katarina Witt
A kétszeres olimpiai bajnok 
német műkorcsolyázó-
nő Staakenben szü-
letett 1965. decem-
ber 3-án. Sok más 
sikeres keletné-
met sportoló-
val együtt ő is 
a Karl-Marx-
Stadtban mű-
ködő sportis-
kolában kezd-
te pályafutását. 
1977-től kezdődő-
en Jutta Müller ed-
ző vezetésével készült 
a versenyekre. Legelső 
sikerét 1982-ben aratta (ezüst-
érmet) a koppenhágai világbajnok-
ságon, egy évvel később pedig Európa-bajnoki címet nyert. A szarajevói téli olim-
piai játékokról (1984) aranyérmesként tért haza, és még ezen évben hazájában 
az év sportolójává választották. A következő években a világ legjobbnak tartott 
korcsolyázója lett, négy világbajnoki aranyérmet és újabb olimpiai aranyérmet 
(1988-ban) gyűjtött be, illetve hatszor állt az Európa-bajnoki dobogó legfelső fo-
kára. 1988-tól profi nak szerződött, és emiatt nem indulhatott az 1992-es olimpián. 
1994-ben visszaminősíttette magát amatőr sportolóvá, így rajthoz állhatott a lille-

hammeri olimpián; ám az ott elért hetedik 
hely az élsporttól való búcsúját jelentette. 
1990-ben szerepelt a Carmen a jégen című 
fi lmben, alakításáért Emmy-díjat kapott; 
később feltűnt a Ronin (1988) című ak-
ciófi lmben is. 1994-ben önéletrajzi könyvet 
publikáltatott. 1998-ban a Playboy maga-
zin német kiadásában szerepelt aktképe-
ivel; a képsorozat viharos sikert hozott az 
újságnak. Napjainkban német kereske-
delmi televíziók szakkommentátoraként 
találkozhat vele a közönség.

Műkorcsolyázó pályafu-
tása során két olimpiai 
aranyérmet szerzett, il-
letve négy alkalommal 
állhatott a világbajnoki 
dobogó legfelső fokára.
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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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