
17 éve
Támadás következtében összeom-
lott a világ egyik legmagasabb 
épülete, a New York-i World Trade 
Center.

78 éve
Kolozsvárott ünneplő tömeg fogad-
ta a Horthy Miklós vezetésével be-
vonuló Magyar Királyi Honvédséget.

321 éve
A zentai csatában a szövetséges se-
reg Savoyai Jenő herceg vezetésével 
győzelmet aratott a török hadakon.

88 éve
Megszületett T. Sós Vera Széche-
nyi-díjas matematikus, akadémikus.

202 éve
Megszületett Carl Zeiss német me-
chanikus. Ma is világhírűek a gyárá-
ban készült órák, finommechanikai 
cikkek.

955 éve
Csatába menet belehalt sérülései-
be I. Béla magyar király.

137 éve
Megszületett Asta Nielsen dán szí-
nésznő, a némafilmkorszak sztárja, 
a filmtörténet első szexbálványa.

80 éve
Megszületett Tarjáni Ferenc nemzet-
közi hírű kürtművész, professzor.

77 éve
Megkezdték a Pentagon építését, 
amit eredetileg könyvtárnak szán-
tak.

71 éve
Megszületett Vidák István népmű-
vész, textilművész, nemezművész. 
A Magyar Művészeti Akadémia ál-
landó tagja.

65 éve
Sámsonházán megszületett Kukely 
Júlia Liszt Ferenc-díjas szoprán ope-
raénekesnő.

47 éve
Moszkvában elhunyt Nyikita Szer-
gejevics Hruscsov szovjet–orosz po-
litikus, párt és állami vezető.

54 éve
Megszületett Pesty László jogász, 
filmrendező, producer.

45 éve
Chilében puccsal hatalomra jutott 
az Augusto Pinochet Ugarte tábor-
nok által vezetett katonai junta.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Az áramszedős villamost Ernst Werner von Sie-
mens német feltaláló alkotta meg 1879-ben, az 
első városi felsővezetékes villamoshálózatot 
pedig az amerikai Frank Julian Sprague tervezte 
meg 1887-ben. Ezen technológia forradalmasí-
totta a közúti vasutat, és a 20. század elejére 
világszerte megjelentek a villamosok; a 20-as 
évekre szinte az összes európai nagyváros útjait 

behálózták a vágányok. A II. világháború után 
az autóbuszok egyre nagyobb teret nyertek, így 
a villamosközlekedés jelentősen háttérbe szo-
rult, és az 1950-es évekre sokfelé felszámolták 
a sínen közlekedő közúti járműveket. A 80-as 
években újfent fellendült a villamosforgalom fő-
leg Nyugat-Európában, miután Németországban 
megjelentek a modern szerelvények, melyekbe 

már 4-5 csuklót is beépítettek, elérve a 40 mé-
teres átjárható kocsik kialakítását. Ezzel együtt 
a padlószint is egyre lejjebb került, a 2000-es 
évek óta a 350 mm számít etalonnak. 2008-ban 
Franciaországban forgalomba kerültek a bizton-
ságosan kialakított alsóvezetékes pályák, ez a 
rendszer később Sydney-ben, Pekingben és Du-
bajban is elterjedt.

NAPTÁR

EZEN A NAPONPORTRÉ

TUDÁSTÁR

A villamos története

Sudoku

Szinetár Dóra 
A közismert színésznő és énekesnő 
1976-ban született művészcsalád-
ban; apja Szinetár Miklós ren-
dező, anyja pedig Hámori 
Ildikó színésznő, mind-
ketten Kossuth-díjasok. 
Iskolai éveit a Leövey 
Klára-zeneiskolában 
kezdte, ezután a Ma-
gyar Táncművészeti 
Főiskolán folytatta a 
tanulmányait. Tizen-
három éves korában 
vált ismertté első, Dóra 
című albumával. Később 
különböző budapesti tánc-
is kolákban klasszikus balettet, 
szteppet, akrobatikát, Limónt és Gra-
ham-modern technikákat tanult. 1993-ban férjhez 
ment Lőcsei Jenő Liszt Ferenc-díjas balett-táncoshoz, azonban néhány év után elvált. 
1995-ban a szolnoki Szigligeti Színház tagjává vált, 1996-tól pedig szabadfoglalkozá-

sú előadóként működött. 2001-től 2012-ig a 
Budapesti Ope rettszínház tagja volt, azóta 
szintén szabadúszó. 2005-ben Bereczki Zol-
tán színész felesége lett, házasságuk nyolc 
évig tartott. 2015 óta Makranczi Zalán szí-
nész házastársa. Minden házasságából egy-
egy gyermeke született: Márton (1996), Zora 
Veronika (2007) és Benjámin (2017). Színházi 
szerepei mellett szinkronszínészként is tevé-
kenykedik. Eddig 14 nagylemeze jelent meg. 
2006-ban Jászai Mari-díjjal jutalmazták.

Szeptember 11., kedd
Az évből 254 nap telt el, hátravan 
még 111.

Névnapok: Teodóra, Jácint
Egyéb névnapok:  Emánuel, Emil, 
Emílián, Félix, Helga, Igor, Jácinta, 
Károly, Milán, Milton

A Teodóra német származású női név, amely latin közvetítéssel jött létre, je len-
tése: Isten ajándéka. Férfi  párja: Teodor. A Dóra és a Dorottya személynevek 
szin tén ebből erednek.
A Jácint görög gyökerű férfi név, amely a Hüakinthosz mitológiai név latin alak-
formájából jött létre. Női párja: Jácinta. A jácint virágnak a neve is a mondai alak 
nevéből származik; a legenda szerint a szép ifj ú kivívta az istenek haragját, majd 
életét vesztette, a véréből pedig keletkezett a róla elnevezett virág, amelyből 
napjainkban mintegy háromszáz fajta létezik.

Katolikus naptár: Szent Jácint, 
Szent Igor, Helga, Teodóra
Református naptár:  Teodóra
Unitárius naptár: Árpád, 
Teodóra
Evangélikus naptár: Teodóra
Zsidó naptár:  Tisri hónap 
2. 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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2006-ban Jászai Mari-
díjjal, 2007-ben pedig 
Cosmopolitan-díjjal (az 
év musical-színésznője) 
jutalmazták.
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Mai tevékenysége főleg precizitást igé-
nyel, ezért szenteljen elegendő időt a 
részletek kidolgozására. Próbáljon ele-
get tenni minden kötelezettségének!

A kiszámíthatatlan magatartásával meg-
nehezíti a dolgát a környezetében élők-
nek, emellett sok hibát követ el. Mielőbb 
változtasson a hozzáállásán!

A munkateljesítmény érdekében zárjon 
ki minden negatív tényezőt, és csak ak-
kor vállaljon új feladatokat, ha már vég-
legesítette a folyamatban lévőket!

A mai napon hamar elveszíti a türelmét, 
és képtelen szót érteni a társaival. Ha 
lehet, kerülje a konfliktushelyzeteket, 
próbáljon uralkodni az indulatain!

Legyen határozott, illetve céltudatos, és 
igyekezzék az Ön által kijelölt úton ha-
ladni! Semmiképp ne hagyja, hogy bárki 
Önre erőltesse a saját akaratát!

Ma kivételes alkalma adódik érvényesí-
teni az eddig csak körvonalazódott el-
képzeléseit. Készítsen ütemtervet, aztán 
bátran lépjen a tettek mezejére!

Kissé rosszul mérte fel a helyzetét, ezért 
ne hozzon olyan változtatásokat, ame-
lyek veszélybe sodornák az eredményeit 
vagy az anyagi biztonságát!

Ha sikerül túljutnia a holtpontokon, 
minden teendőnek képes lesz a végére 
járni. Szükség esetén közelítse meg más 
szemszögből a problémákat.

Komoly kihívásnak kell eleget tennie. 
Tegye félre a büszkeségét, és kérjen tá-
mogatást a kollégáitól, mert csakis így 
oldhatja meg a jelenlegi helyzetet!

Bár a munkáját állandó nehézségek 
bonyolítják, kitartásával szinte minden 
teendőre megtalálja majd az ideális meg-
oldást. Őrizze meg az önbizalmát!

Sikerekben gazdag napra készülhet. Az 
elért eredmények felszabadulttá teszik 
Önt, és arra ösztönzik, hogy átértékelje 
a hivatásbeli kapcsolatait.

Kerülje a könnyelmű lépéseket, mert 
azok beláthatatlan következményeket 
eredményezhetnek! Vonuljon a háttér-
be, és bízza másokra az irányítást!

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




