
96 éve
Elhunyt Mihalik Kálmán egyetemi 
tanársegéd, zeneszerző, a székely 
(erdélyi) himnusz komponistája.

22 éve
II. János Pál pápa megkezdte kétna-
pos magyarországi látogatását.

115 éve
Megszületett Kadosa Pál Kos-
suth-díjas zongoraművész, zenepe-
dagógus, zeneszerző.

452 éve
Szigetvárnál 72 éves korában meg-
halt I. Szulejmán szultán.

149 éve
Megszületett Felix Salten magyar 
származású osztrák író, a Bambi 
szerzője.

76 éve
Elhunyt Szilágyi László költő, író, új-
ságíró, operett-szövegkönyvíró.

117 éve
Megszületett Bilicsi Tivadar színész, 
táncos, komikus.

114 éve
Megszületett Keresztury Dezső köl-
tő, irodalomtörténész.

99 éve
Megszületett az amerikai Wilson 
Greatbatch, a beültethető szívrit-
mus-szabályozó feltalálója.

77 éve
A németek által megszállt területe-
ken elrendelték, hogy a zsidóknak 
sárga csillagot kell viselniük.

92 éve
Elhunyt Mária Valéria, aki Ferenc 
József Habsburg-császár és magyar 
király, valamint Erzsébet bajor her-
cegnő lánya volt.

496 éve
Néhány túlélővel megérkezett Spa-
nyolországba a világ körüli útjáról 
a Victoria nevű hajó.

86 éve
Megszületett Paláncz Ferenc Jászai 
Mari-díjas színművész.

74 éve
Megszületett Roger Waters énekes, 
basszusgitáros, zeneszerző.

32 éve
Sikertelen merényletet követtek el 
Augusto Pinochet Ugarte tábornok, 
a Chile köztársasági elnöke ellen.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A keresztrejtvény elődjének számító legel-
ső feladványok Angliában jelentek meg a 19. 
század végén, ám ehhez hasonló rejtvények 
1873-tól az amerikai St. Nicholas gyerekmaga-
zin hasábjain is felbukkantak. Olaszországban 
szintén volt ilyen próbálkozás, 1890-ben az Il 
Secolo Illustrato della Domenica magazin tett 
közzé egy függőlegesen és vízszintesen is 4-4 

kockából álló, sötét kockák nélküli szóvadá-
szatot Időtöltéshez címmel. A mai értelemben 
vett keresztrejtvény megalkotójának az ameri-
kai Arthur Wynne-t tartják, aki 1913. december 
21-én megjelentette a The New York Sunday 
World című újság vasárnapi mellékletében az el-
ső effajta fejtörőt. A  szórakozásrovatban meg-
jelent feladványt középen üres, gyémántalakú 

négyzethálóban helyezte el, alatta megadta a 
meghatározásokat, a fun szót pedig segítség-
ként előre kitöltötte. 1924-ben piacra dobták 
az első keresztrejtvénykönyvet, ezután a szó-
keresztezős rébusz Amerikán kívül a világ más 
szegleteiben is népszerűvé vált; és manapság 
a skandináv fejtörő mellett egyik legnépsze-
rűbb rejtvénynek számít.

NAPTÁR

EZEN A NAPONPORTRÉ

TUDÁSTÁR

A keresztrejtvény története

Sudoku

Zachary Quinto 
A legújabb Star Trek-fi lmcilklusból 
ismert olasz és ír származású 
amerikai színész Pittsbur-
ghben született 1977-ben, 
és már fi atalon érdeklő-
dött a színészet iránt. 
Tizenegy éves korá-
ban a helyi zenés 
színházi társulattal 
lépett fel, középis-
kolai éveiben pedig 
Gene Kelly-díjjal ju-
talmazták kiváló tehet-
ségét a Penzance kaló-
zai című színdarab egyik 
szerepéért. 1999-ben színészi 
diplomát szerezett a Carnegie 
Mellon Egyetemen. Első tévés mun-
káját 2000-ben mutatta be a Másvilág című soro-
zat szereplőjeként. Ezt számos további vendégszerep követte (CSI: A helyszínelők, 
Sírhant művek, Az ügynökség, Bűbájos boszorkák stb.) 2004-ben megkapta Adam 

Kaufman terroristaelhárító elemző vissza-
térő szerepét a 24 című akciósorozatban. 
A nagy áttörés 2006-ban történt meg szá-
mára, amikor elvállalta a debütáló Hősök 
című drámaszéria ámokfutójának, Sylar-
nek visszatérő szerepét. Legelső fontos mo-
zifi lmes karakterét a Star Trekben alakította  
(Spock szerepét), amiért sok pozitív kritikát 
kapott. 2013-ban az Amerikai Horror Story 
című sorozatban nyújtott teljesítményéért 
Emmy-díjra jelölték.

Szeptember 6., csütörtök
Az évből 249 nap telt el, hátravan 
még 116.

Névnap: Zakariás
Egyéb névnapok:  Aldán, Bea, 
Beáta, Csanád, Harkány, Horka, 
Ida, Magnusz, Pamína

A Zakariás férfi név a héber származású Zekarja latinosított alakformája, 
jelentése: Jahve ismét megemlékezett. Személynévként ritkán használt, 
leginkább vezetéknévként maradt fenn. Női párja: Zakária. Rokon neve: Zakeus. 
Zakariás József (1924–1971) az egykori Aranycsapat kiemelkedő balfedezete 
volt, aki 35 válogatott futballmérkőzésen játszott. Az 1952-es helsinki olim-
piai játékokon aranyérmet szerzett, az 1954-es svájci világbajnokságon pedig 
ezüstérmet nyert a magyar válogatottal. Az 1960-as években Guinea nemzeti 
válogatottját edzette.

Katolikus naptár: Szent 
Zakariás, Szent Beáta
Református naptár:  Zakariás
Unitárius naptár: Ida
Evangélikus naptár: Zakariás, 
Beáta
Zsidó naptár:  Elul hónap 
26. 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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2013-ban az Amerikai 
Horror Story című soro-
zatban nyújtott teljesít-
ményéért Emmy-díjra 
jelölték.

2018.  SZEPTEMBER 6.,  CSÜTÖRTÖK1 2 S Z Ó R A K O Z Á S #horoszkóp

Váratlan buktatókkal kell megbirkóznia, 
így szüksége lesz a tapasztalatára, hogy 
kézben tartsa a dolgok irányítását. Őriz-
ze meg a higgadtságát!

Hivatásában szenteljen fokozott figyel-
met a feledésbe merült feladatoknak! 
Merjen kockáztatni, és próbáljon meg 
újszerű módszerekhez folyamodni!

Fordulatokkal teli napra készülhet. 
Azonban bármilyen sikerrel kecsegtető 
ajánlatot kap, ne tegye kockára az elért 
sikereit! Cselekedjék megfontoltan!

Túl sok tennivalót vállal magára, emiatt 
hajlamos megfeledkezni bizonyos ígére-
teiről. Tervezze meg jobban a mai nap-
ját, rangsorolja a munkálatait!

Komoly próbatételek várnak Önre. Több 
kísértésnek lesz kitéve, és ha nem mű-
ködik az önfegyelme, könnyen negatív 
kimenetelű dolgokba keveredhet.

Mai eredményei kizárólag a következe-
tességén fognak múlni. Kerülje az elkap-
kodott lépéseket. A meglepetésszerű 
helyzeteket kezelje higgadtan!

A lezáratlan kérdések negatívan hatnak 
a kedélyére. Forduljon segítségért, még 
mielőtt a belső feszültség végérvénye-
sen átveszi Ön felett az uralmat!

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően 
mindenkivel szót ért, gond nélkül képes 
ráhangolódni a csapatmunkára. Legyen 
mindenkivel készséges!

Tele van ötletekkel, azonban mielőtt a 
tettek mezejére lép, keressen maga mel-
lé társakat, majd ütemezze be a tenniva-
lóit fontossági sorrend szerint!

Bár a tettrekészsége ezúttal nem is-
mer határokat, maradjon elővigyázatos, 
ugyanis az előnyösnek tűnő lehetőségek 
mögött komoly buktatók állhatnak.

Remekül haladnak a dolgai, minden te-
rületen megtalálja a számítását. Így jut 
energiája új projektek indítására, vala-
mint a félreértések tisztázására is.

Határozatlansága következtében most 
számos hiba csúszik a munkájába. 
A  fontos döntéseit halassza el, és fe-
dezze fel bizonytalanságának okait!

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




