
120 éve
Erzsébet (Sissi) oszták császárné 
és magyar királyné a Genfi-tó part-
ján merénylet áldozatául esett.

99 éve
Ausztria aláírta a Szent Germain-i 
békét. Nyugat-Magyarország egy ré-
sze, Burgenland osztrák terület lett.

636 éve
Elhunyt I. (Nagy) Lajos magyar ki-
rály, az első európai uralkodó, aki 
nagy győzelmet aratott a törökök 
felett.

359 éve
Megszületett Henry Purcell angol 
zeneszerző, aki operákat, kantátá-
kat és üdvözlő énekeket komponált.

172 éve
A brit Elias Howe szabadalmaztatta 
a varrógépet.

158 éve
Megszületett Márkus Emília szí-
nésznő, az első magyar film fősze-
replője.

128 éve
Rómában megszületett Elsa Schia-
parelli olasz–francia divattervező, 
aki divatba hozta a válltömést.

114 éve
Megszületett Somogyi Erzsi kétsze-
res Kossuth-díjas színésznő.

74 éve
Megszületett Pogány Judit Kos-
suth-díjas színésznő.

33 éve
Aláírták a magyarországi Forma–1-
es autóverseny-futamok rendezésé-
ről szóló megegyezést.

73 éve
Megszületett José Feliciano Gram-
my-díjas Puerto Ricó-i énekes és 
gitáros, aki születése óta vak.

72 éve
Elhunyt Halasy/Halassy Olivér két-
szeres olimpiai bajnok vízilabdázó. 

70 éve
Megszületett Charles Simonyi, aki a 
Microsoft egyik fejlesztője volt.

58 éve
Megszületett Colin Firth Oscar-díjas 
angol színész. 

10 éve
Svájc alatt megnyitották a nagy had-
ronütköztető gyűrűt (LHC).

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A gépkocsik üzemanyagának terjesztését eleinte 
az autóklubok végezték. Sylvanus Bowser ame-
rikai feltaláló 1905-ben olyan pumpát készített, 
amely tartályra szerelt mechanikus szivattyúból 
és hosszú, rugalmas csőből állt, ezzel a benzint 
közvetlenül az autó üzemanyagtartályába lehe-
tett juttatni. Bowser találmányát felhasználva St. 
Louisban létrehozták az első töltőállomást. Az 

következő évtizedekben a Standard, Texaco és 
Mobil olajtársaságok gondozásában több száz 
kút épült az USA-ban, az I. világháború után pe-
dig a Föld szinte minden szegletében megjelen-
tek nyilvános benzinkutak. John Tokheim norvég 
származású feltaláló 1911-ben szabadalmaztatta 
üzemanyag-szintjelzőjét, aztán 1913-ban meg-
alkotta az első, villanymotorral üzemeltetett 

benzintöltőt, amelyhez mérőműszer is tartozott. 
A 20-as évektől a kutak mellett egyre gyakrab-
ban működtek éttermek és gyorsszervizek is. 
1933-ban egy amerikai cég létrehozta és levédet-
te az első mechanikus számlálót, ez nemcsak a 
kiadott üzemanyag mennyiségét, de annak árát is 
jelezte. A készülék elektronikus változatára Tok-
heim kapott szabadalmi jogot 1975-ben.

NAPTÁR

EZEN A NAPONPORTRÉ

TUDÁSTÁR

A benzinkutak története

Sudoku

Nicole Kidman 
A közismert ausztrál származású 
amerikai színésznő, modell és 
énekesnő 1967-ben született 
Honoluluban (Hawaii-szi-
getek), ahol az ausztrál 
szülők egy kutatási 
projekt miatt tartóz-
kodtak. Amikor Ni-
cole négy éves lett, 
a család visszatért 
Ausztráliába. 1984-
ben az Ausztrál exp-
ressz című sorozatban 
játszott mellékszerepet. 
Ausztráliában 17 évesen 
vált ismerté, az 1985-ös Viet-
nam című minisorozatban. Az 
első fi lmes sikert az 1989-es Halálos 
nyugalom című thriller hozta neki. Ezt követően 
jelentősebb hollywoodi fi lmekben foglalkoztatták, egyre fontosabb szerepekben, 
mígnem mára a legkeresettebb sztárok között tartják számon. 1990-ben összehá-

zasodott Tom Cruise színésszel, akivel két 
gyermeket fogadtak örökbe, majd tíz év 
házasság után elváltak egymástól. A Majd 
megdöglik érte (1995) című vígjáték fősze-
repéért, majd a Moulin Rouge! (2001) és Az 
órák (2002) című produkciókban nyújtott 
teljesítményéért Aranyglóbusz díjat kapott; 
utóbbiért Oscar-díjjal is jutalmazták. 2006 
júniusában hozzáment Keith Urban count-
ryénekeshez, akitől 2008-ban kislányuk 
született, Sunday Rose.

Szeptember 10., hétfő
Az évből 253 nap telt el, hátravan 
még 112.

Névnapok:  Hunor, Nikolett
Egyéb névnapok:  Edgár, Erik, 
Erika, Honóra, Miklós, Nikol, Ni-
kolasz, Nikoletta, Noémi, Zalán

A Hunor török eredetű régi magyar név, amely az onogur népnévből ered. 
Egy monda szerint Hunor és Magor a hunok és magyarok ősei voltak. 
A mondának többféle változata ismert: a Gesta Hungarorum változata 
a testvéreket Ménrót fi aiként említi, a Képes Krónika változata szerint 
azonban a testvérpár Magor nevű tagja valójában Magóg, és mindketten 
Jáfet fi ai voltak, nem pedig Nimródé.
A Nikolett  német származású női név, jelentése: győzedelmes nép. Férfi  
párja: Miklós. 

Katolikus naptár: Tolentinói 
Szent Miklós, Nikolett
Református naptár: Hunor
Unitárius naptár: Attila, Hunor
Evangélikus naptár: Nikolett, 
Hunor
Zsidó naptár:  Tisri hónap 
első 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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Az órák (2002) című drá-
mában nyújtott teljesít-
ményéért Aranygló busz, 
illetve Oscar-díjjal jutal-
mazták. 
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Használja ki teljes mértékben a kreatív 
képességeit, valamint a szellemi kapaci-
tását! Bátran újítson a hivatásában és a 
magánéletében egyaránt!

Kissé szétszórtan viselkedik, emiatt 
nehezen tudja megvalósítani a terveit. 
A problémák ellenére maradjon türel-
mes, és őrizze meg az optimizmusát!

A rossz kedélye miatt ma kerülik a tár-
saságát. Ha nem képes önfegyelmet 
gyakorolni, kénytelen lesz egyedül meg-
birkózni a hivatásbeli feladataival.

Kerülje a zűrös helyzeteket, és egy pilla-
natra se hanyagolja el kötelességét vagy 
felelősségvállalását, ugyanis ez ma rosz-
sz fényt vetne a karrierjére!

Kiváló elképzelésekkel áll elő, a kivitele-
zéshez viszont még hiányzik Önből a len-
dület. Amennyiben szükségesnek érzi, 
bátran forduljon segítségért!

Tele van energiával, képes irányítani az 
aktuális eseményeket. Az ötletei letisz-
tultak, könnyen kivitelezhetőek. Ráadá-
sul most segítőkre is számíthat.

Munkájában sok akadállyal találja szem-
be magát, ezért most jobban teszi, ha 
félreteszi a problémáit, és hagyja magát 
sodródni az eseményekkel!

Rendkívül jól átlátja a munkafolyama-
tokat, emellett a kollégáival is könnyen 
kommunikál. Bátran tűzzön ki új célo-
kat, és legyen nyitott az újdonságra!

Eseménydús pillanatokra számíthat, 
fontos kérdésekben kell döntenie. Bár 
jók a megérzései, figyeljen a részletekre, 
tetteiben pedig legyen megfontolt!

Nehezen tud koncentrálni, nehezére 
esik minden megoldásra váró feladat. 
Legyen fegyelmezett, és főként a hatá-
ridős munkálataival foglalkozzék!

Hivatásában váratlan szituációk követ-
keznek be, így ha lehet, őrizze meg a 
higgadtságát! Zárja ki a zavaró tényező-
ket, és cselekedjék következetesen!

Komoly előrelépésre számíthat, ha képes 
alacsonyabbra állítani a mércét önma-
gával szemben. Tanulja meg kiaknázni 
jellemének sajátos vonásait!

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




