
76 éve
Elhunyt Móricz Zsigmond író, újság-
író, szerkesztő.

115 éve
Megszületett magyargyerőmonos-
tori báró Kemény János író, színhá-
zigazgató, mecénás.

9 éve
Székelyföld hivatalos himnuszának 
fogadták el a székely himnuszt.

72 éve
Zanzibarban (Tanzánia) megszüle-
tett Freddie Mercury angol rockéne-
kes, a Queen együttes tagja.

46 éve
A Fekete Szeptember nevű arab ter-
rorista csoport a müncheni olimpia 
színhelyén sportolókat ejtett túszul.

126 éve
Megszületett Szigeti József hege-
dűművész, zenepedagógus.

78 éve
Megszületett Raquel Welch ameri-
kai színésznő, modell.

62 éve
Kirobbant a Szuezi-válság, amely 
háborúhoz vezetett.

26 éve
Elhunyt Rajcsányi László háromszo-
ros olimpiai bajnok kardvívó, sport-
vezető, mérnök.

81 éve
Megszületett Vágó Nelly, Kos-
suth-díjas és Jászai Mari-díjas jel-
meztervező, kiváló művész.

450 éve
Megszületett Tomaso Campanella 
olasz filozófus, író.

116 éve
Elhunyt Rudolf Virchow német or-
vos, antropológus, politikus, a kór-
házi vonat ötletének kivitelezője.

21 éve
Kalkuttai Szent Teréz, közismert 
nevén Teréz anya, Nobel-békedí-
jas apáca, misszionárius ünnepe.

380 éve
Megszületett XIV. Lajos francia ki-
rály, a Napkirály.

133 éve
Érsekújváron megszületett Thain 
János festőművész, helytörténész, 
népművészeti gyűjtő, múzeumala-
pító, középiskolai tanár.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A vezeték nélküli kommunikációs hálózatok 1985-
ben indultak útjukra, miután az USA Szövetségi 
Kommunikációs Bizottsága licencmentesen fel-
használhatóvá tette az ipari, tudományos és 
orvosi felhasználásra szánt rádiósávokat. A wifi 
nevű szabvány első elődje 1991-ben jött létre 
az AT&T és az NCR Corporation gondozásában 
WaveLan néven. A ma is használt wifi alapköve-

it 1997-ben tette le az amerikai Elektronikai és 
Villamosmérnökök Egyesülete, amikor meghatá-
rozták a számítógépek és létező hálózatok közti 
vezeték nélküli kapcsolatokhoz szükséges szab-
ványokat. Irodai és otthoni használatra ez a digi-
tális technológia 1999-ben vált elérhetővé, ekkor 
alakult meg a protokollt őrző Wi-Fi Alliance keres-
kedelmi szövetség, és még ebben az évben meg 

is jelentek az első vezeték nélküli routerek (inter-
netmegosztó készülék). Az elterjedt nézetekkel 
szemben a wifi nem az angol Wireless Fidelity 
(kábel nélküli megbízhatóság) kifejezés rövidíté-
se; az elnevezést egy New York-i marketingcég ta-
lálta ki játékosan utalva a hifi (magas minőségű 
hangszabvány) szórövidülésre, később viszont 
ez a rövidítés általánossá vált.

NAPTÁR

EZEN A NAPONPORTRÉ

TUDÁSTÁR

A wifi története

Sudoku

Theodore Roosevelt (1858–1919) 
Az Amerikai Egyesült Államok 26. 
elnöke New Yorkban született 
egy gazdag kereskedőcsa-
lád sarjaként. A Harvard 
Egyetemen szerzett dip-
lomát 1880-ban, majd 
nem sokkal ezután 
a Republikánus Párt 
színeiben kezdett po-
litizálni. Ezt követően 
képviselő lett New 
York állam törvény-
hozásában, majd kine-
vezték a haditengerészet 
miniszterhelyettesévé. Az 
spanyol–amerikai háborúban 
1898-ban Kubában harcolt az ál-
tala toborzott lovasezred élén. 1898-től 
kezdődően New York kormányzójává vált, 1901-
ben pedig az USA elnökévé választották. 1902-ben 44 eljárást indított a nagy trösztök 
ellen. Mandátuma alatt szabályozta a vasutak és az élelmiszeripar működését, jelen-

tős eredményeket ért el a vadrezervátumok, 
nemzeti parkok számának növelésében, 
illetve az öntözés és fásítás területén. 1904-
ben történt újraválasztása után közreműkö-
désével jött létre 1906-ban az orosz–japán 
háborút lezáró portsmouthi béke, amiért 
Nobel-béke-díjat kapott. Kétszer nősült meg, 
az első házasságából egy, a másodikból 
pedig öt gyermeke született. A híres Rush-
more-hegybe faragott négy USA-elnök egyik 
arcmása Rooseveltet ábrázolja.

Szeptember 5., szerda
Az évből 248 nap telt el, hátravan 
még 117.

Névnapok:  Lőrinc, Viktor
Egyéb névnapok:  Albert, Alpár, 
Berti na, Herkules, Ofélia, Romulusz, 
Szende, Tárkány, Viktorina

A Lőrinc a latin eredetű férfi név, jelentése: Laurentum vidékéről származó férfi . 
A laurus (babér) szóval később hozták összefüggésbe. Női párja: Laura.
A Viktor latin eredetű férfi név, jelentése: győztes, győző. Női párja: Viktória, 
Viktorina. Vittorio de Sica (1901–1974) olasz színész, rendező és forgatókönyv-
író volt, akinek elsősorban a neorealizmus jegyében készült munkái maradtak 
em lé ke zetesek. A Búcsú a fegyverektől (1957) című háborús drámában nyújtott 
mellékszerepéért Oscar-díjra jelölték, a Csoda Milánóban (1951) című dráma 
rendezéséért pedig elnyerte a cannes-i fesztivál nagydíját.

Katolikus naptár: Szent Lőrinc, 
Szent Viktor, Ofélia
Református naptár:  Viktor
Unitárius naptár: Lőrinc, Szende
Evangélikus naptár: Lőrinc, 
Viktor
Zsidó naptár:  Elul hónap 
25. napja

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalál-
ható 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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1898-től kezdve New 
York kormányzójává 
vált, 1901-ben pedig az 
Egyesült Államok elnö-
kévé választották. 
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Óvakodjon a nézeteltérésektől, ugyanis 
a viták csak elterelnék a figyelmét a fon-
tos kérdésekről! Ha tanácsokért fordul-
nak Önhöz, legyen készséges!

Remek tempóban halad a feladataival. 
Arra azonban ügyeljen, hogy társait ne 
bántsa meg, mert a lendület hevében 
hajlamos nyersen fogalmazni!

Hivatásában mindenre ingerülten rea-
gál, így még a rutinteendőit is csupán 
félvállról teljesíti. Tevékenykedjen a hát-
térből, és ne hozzon döntéseket!

Ezúttal hajlamos engedni a kísértésnek, 
emiatt elhamarkodott döntéseket hoz. 
Őrizze meg az önuralmát, és ne engedje, 
hogy felgyűljenek a gondjai!

Legyen mindenben következetes, és 
szánjon figyelmet az apró részletekre! 
Törekedjék a tökéletességre, ne eléged-
jen meg az átlagos megoldásokkal!

Fordulatos nap vár Önre. Sok jó ötlet jár 
a fejében, néhány közülük biztos sikerrel 
kecsegtet. Próbálja meg bevonni bizal-
mas társait is a terveibe!

Rengeteg a tennivalója, ezért ne kapkod-
jék, azzal csak lassítja a folyamatokat! 
Haladjon lépésről lépésre, csak így érhet 
el eredményeket!

Engedjen szabad teret a kreativitásának 
és fantáziájának! Munkái során vesse el 
a megszokott munkamódszereket, és 
alkalmazzon újításokat!

Feszültnek érzi magát, nehezen tud a 
munkájára hangolódni. Ha módjában 
áll, olyan munkákkal foglalkozzék, ame-
lyek nem igényelnek segítséget!

Ez alkalommal csak a saját erejére ala-
pozhat, így lehetőleg ne vállaljon túl sok 
teendőt! Maradjon optimista, és keresse 
az egyszerű megoldásokat!

Kezdeményezései a helyes útra kerül-
nek. Diplomáciai képességével és a 
gyors helyzetfelismerésével remekül fel-
találja magát minden helyzetben.

Fordítson nagyobb figyelmet a szemé-
lyes kapcsolataira és családtagjaira! 
A  mai nap kiválóan alkalmas a mélyben 
húzódó félreértések tisztázására.

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.
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