
174 éve
Megszületett Puskás Tivadar Euró-
pa első telefonközpontjának meg-
alkotója, a telefonhírmondó felta-
lálója.

636 éve
Székesfehérvárott megkoronázták 
Máriát, aki helyett az uralmat anyja, 
Erzsébet királyné gyakorolta.

231 éve
Aláírták az Amerikai Egyesült Álla-
mok alkotmányát. 

161 éve
Megszületett Konsztantyin Eduar-
dovics Ciolkovszkij orosz fizikus, az 
űrhajózás alapelveinek első megfo-
galmazója. 

141 éve
Elhunyt William Henry Fox Talbot an-
gol természettudós, a fényképezési 
eljárás egyik úttörője.

122 éve
Megszületett Pátzay Pál Kossuth-dí-
jas szobrászművész, éremművész, 
az MTA levelező tagja.

83 éve
Megszületett Kenneth Kesey, ameri-
kai író (Száll a kakukk fészkére).

81 éve
Megszületett dr. Kamuti Jenő világ-
bajnok tőrvívó, igazgató főorvos.

78 éve
Megszületett Móna István olimpiai 
bajnok öttusázó, vívó, edző, sport-
vezető.

35 éve
Vanessa Williams színésznő, éne-
kesnő lett az első fekete bőrű szép-
ségkirálynő Amerikában.

74 éve
Budapesten megszületett Bicskei 
Bertalan labdarúgó, edző.

58 éve
Megszületett Damon Hill brit au-
tóversenyző, Forma–1-es világbaj-
nok, akinek apja is Forma–1 világ-
bajnok volt.

388 éve
A Massachusetts-öböl egyik félszi-
getén megalapították Trimountane 
települést, a későbbi Bostont. 

143 éve
New Yorkban megalakult a Teozófiai 
Társaság Henry Steel Olcott és Hele-
na Petrovna Blavatsky vezetésével.
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Az egyszerűsített gondolati tartalmakat közvetítő 
bulvármédia kezdetleges formái már a középkori 
kódexek képábrázolásaiban is megtalálhatók, 
már ekkoriban is gyakran rejtettek világos utalá-
sokat a kor szeméremsértő történéseire. Később 
a reneszánsz, majd a felvilágosodás korában 
megjelent kiadványokban szintén léteztek fel-
színes híresztelések közéleti személyiségekről, 

illetve államférfiakról. A 18. században London-
ban kialakult a hírközlés speciális formája, az ún. 
írói proletariátus. A valódi, mai értelemben vett 
bulvártartalmú média kialakulása a 19. század 
utolsó harmadára tehető, amikor néhány kiadó 
felismerte a népszerűséghajhász jelenség üzleti 
jövedelmezőségét. Az első effajta médiatermék 
Németországban jelent meg 1877 őszén B. Z. am 

Mittag néven, amelyet kezdetben kizárólag utcai 
árusoknál értékesítettek. A 20. század elején az 
USA-ban a bulvár műfaj tabloid név alatt vált po-
pulárissá, főleg a New York Daily News című napi-
lapnak köszönhetően. A  technikai fejlődésével ez 
a médiaforma szélesebb körben is elterjedt, így az 
írott sajtó mellett a rádiózásban, televíziózásban 
és online médiában is létrejött a bulvár.

NAPTÁR

EZEN A NAPONPORTRÉ

TUDÁSTÁR

A bulvársajtó története

Sudoku

Sophia Loren 
A világhírű olasz színésznő 1934-ben 
született Rómában Sofi a Villani 
Scicolone nevén. A háborús 
évek alatt szegénységben 
élt családjával Pozzuo-
liban. 1950-ben a Vil-
lani família felköl-
tözött a fővárosba. 
Sofi a itt megismerte 
Carlo Ponti produ-
cert, aki pártfogá-
sába vette, és akinek 
a javaslatára felvette 
a Sophia Loren nevet. 
Első komoly sikerét az 
Aida (1953) című fi lmben 
aratta. Az 50-es években Loren 
egyre több szerepet kapott, az olasz 
fi lmművészet mesterei számos főszerepre kér-
ték fel. Az olasz sikerek hatására Ponti úgy gondolta, elérkezett az idő Holly wood 
meghódítására is. Az amerikai fi lmmesterek irányításával a tengerentúlon is egy-

re többen jegyezték meg az olasz szépség 
nevét és arcát. Ponti 1957-ben nőül vette 
Sophiát, akivel haláláig (2007) boldog há-
zasságban élt, két gyermekük született. 
1960-ban Vittorio De Sica Egy asszony meg 
a lánya című drámájában nyújtott teljesít-
ményéért Sophiát Oscar-díjjal jutalmazták. 
1964-ben a Házasság olasz módra című 
romantikus vígjáték főszerepéért újabb Os-
car-díjra jelölték. Munkásságát Oscar-élet-
műdíjjal koronázták 2001-ben.

Szeptember 17., hétfő
Az évből 260 nap telt el, hátravan 
még 105.

Névnap: Zsófi a
Egyéb névnapok:  Emánuel, 
Fe renc, Gyula, Hajnalka, Ildikó, 
Ludmilla, Palóma, Róbert, Szófi a

A Zsófi a a görög Sophia régi magyar olvasatából alakult ki, jelentése: bölcsesség. 
Rokon nevek: Szófi a, Szonja.
Chotek Zsófi a (1868–1914) cseh grófnő volt, akit 1900-ben Habsburg–Lo ta-
ringiai Ferenc Ferdinánd főherceg, trónörökös feleségül vett. Rangon aluli, 
morganatikus házasságuk miatt az esküvőről a császári család távol maradt. 
Három gyermekük szü le tett (Zsófi a, Miksa, Ernő). Férjével együtt politikai 
gyilkosság áldozatául esett. Az életüket kioltó szarajevói merényletet a tör té-
nészek az első világháborút kirobbantó eseménynek tekintik.

Katolikus naptár: Bellarmin 
Szent Róbert, Szent Zsófi a
Református naptár:  Hajnalka
Unitárius naptár: Gyula, Zonga
Evangélikus naptár: Zsófi a, 
Hajnalka
Zsidó naptár:  Tisri hónap 
8. 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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1960-ban az Egy asszony 
meg a lánya című drámá-
ban nyújtott teljesítmé-
nyéért Oscar-díjjal jutal-
mazták. 
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Óvakodjona zűrös helyzetektől, és lehe-
tőleg egy pillanatra se hanyagolja el a 
kötelességeit vagy felelősségvállalásait, 
mert ez ma rossz fényt vetne karrierjére.

Komoly előrelépésre számíthat, hogyha 
képes alacsonyabbra állítani a mércét 
önmagával szemben. Tanulja meg kiak-
názni a jellemének sajátos vonásait!

Nehezen tud koncentrálni, így a megol-
dásra váró feladatok nagy kihívást je-
lentenek Önnek. Most főleg a határidős 
munkálakkal foglalkozzék!

Rendkívül szétszórtan viselkedik, így 
nehezen tudja megvalósítani a terveit. 
A gondok ellenére legyen türelmes, és 
őrizze meg az optimizmusát!

Csodás ötleteivel felhívhatja magára a 
figyelmet. Mindenhol a társaság közép-
pontjába kerül, akár üzleti eseményről, 
vagy baráti összejövetelről van szó.

Hivatásában váratlan helyzetek követ-
keznek be, ezért őrizze meg a higgadt-
ságát! Zárjon ki minden zavaró tényezőt, 
csak így tud rátalálni a megoldásokra!

Rossz kedélyállapota miatt a társai kerü-
lik a társaságát. Ha nem képes önfegyel-
met gyakorolni, kénytelen lesz egyedül 
megbirkózni a hivatásbeli feladataival.

Kiváló ötletei támadnak, ámde a kivitele-
zéshez hiányzik Önből a lendület. Ha úgy 
érzi, hogy támogatás nélkül nem tud ér-
vényesülni, bátran forduljon segítségért!

Tele van energiával, munkájában pedig 
képes irányítani az eseményeket. Ötletei 
letisztultak, így könnyen kivitelezhetőek. 
Ráadásul most segítőkre is számíthat.

Eseménydús nap vár Önre, fontos kérdé-
sekben kell döntenie. Bár jók a megérzé-
sei, figyeljen oda a részletekre, cseleke-
deteiben pedig legyen megfontolt!

Használja ki teljes mértékben a kreatív 
képességeit, valamint a szellemi kapaci-
tását! Merészebben újítson, a hivatásá-
ban és a magánéletében egyaránt!

Munkahelyén számos akadállyal találja 
szembe magát, ezért jobban teszi, ha 
félreteszi a problémáit, és átadja magát a 
környezetében zajló eseményeknek!

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




