
99 éve
Megszületett Sugár Rezső, Erkel- és 

Kossuth-díjas zeneszerző, zenepe-

dagógus.

78 éve
Liverpoolban napvilágot látott John 

Len non, a Beatles együttes egyik 

alapító tagja.

51 éve
Harminckilenc évesen életét vesz-

tette „Che” Guevara. A hivatalos je-

lentés szerint belehalt sérüléseibe.

183 éve
Világra jött Camille Saint-Saëns 

francia zongora- és orgonaművész, 

karmester, zeneszerző.

163 éve
Isaac Merritt Singer amerikai felta-

láló szabadalmaztatta a motoros 

varrógépet.

111 éve
Megszületett Jacques Tati orosz 

származású francia filmrendező, 

színész.

74 éve
Magyarországon kormányrendelet 

tiltotta meg a vendéglőknek a hús-

étel felszolgálását.

44 éve
Elhunyt Oskar Schindler üzletem-

ber, gyártulajdonos, aki zsidó em-

bereket mentett meg a holokauszt 

idején. 

45 éve
Elvis és Priscilla Presley hat év há-

zasság után elvált.

28 éve
Meghalt Ottlik Géza író, műfordító.

71 éve
Párizsban megszületett France Gall 

francia énekesnő.

254 éve
Világra jött Katona Mihály reformá-

tus lelkész, földrajztudós.

1016 éve
Partra szállt Leif Erikson viking har-

cos Észak-Amerikában.

159 éve
Napvilágot látott Bodola Lajos mér-

nök, a magyarországi méterrend-

szer bevezetésének egyik úttörője.

126 éve
Elhunyt Salamon Ferenc történész, 

szerkesztő, tanár, akadémikus.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Rövidítésnek nevezik a közszavak és tulajdon-

nevek rövidített formáit, amelyek szinte kizá-

rólag írott formában élnek, vagyis ezek kiejt-

ve, teljes alakjukban használatosak: például 

u. (utca), km (kilométer), É (észak), Ft (forint), 

dec. (december), l. (lásd). A   rövidített formák 

másik nagy csoportja a mozaikszavak, ame-

lyek rövid alakja beszédben is létezik és köz-

keletű. A középkori latin kéziratok, kódexek 

szövegében főleg a lassú kézírás gyorsítása és 

a drága pergamennel való takarékoskodás ér-

dekében a gyakran előforduló betűcsoportokat 

(szókezdet, rag stb.) rövidítették. A mai helyes-

írási szabályok értelmében a rövidítések kis 

vagy nagy kezdőbetűje a rövidítésben is meg-

marad: kb. (körülbelül); de léteznek kivételek 

(pélfául a mértékegységek, pénznemek, égtá-

jak, vegyjelek) is. A rövidítések többsége után 

pontot tesznek, kivéve a pénznemnél, égtájnál, 

ország jelzésénél, vegyjelnél, mértékegység-

nél, valamint matematikai jelölésnél (egyedi 

kivétel a db: darab). Emellett minden rövidítés 

általában (néhány kivétellel) ugyanannyi tagú, 

mint a rövidített szó.

NAP TÁR

EZEN A NAPONPORTRÉ

TUDÁ STÁR

A rövidítések története

Sudoku

Gábor Dénes (1900–1979) 
A Nobel-díjas fi zikus Budapesten szü-
letett Günszberg Dénes néven 
zsidó család gyermekeként. 
1902-ben családja Gáborra 
változtatta a vezetékne-
vét. Tanulmányait szü-
lővárosában végezte. 
19 évesen  áttért az 
evangélikus vallásra,
egy évvel később pe-
dig Berlinben foly-
tatta a tanulmányait 
elektromérnöki karon. 
Emellett rendszeresen lá-
togatta Albert Einstein sze-
mináriumát. 1921-ben tette le 
első szigorlatát a műegyetemen. 
1924-ben Berlinben mérnöki diplomát 
szerzett. 1927-ben kidolgozta az oszcillográf érzé-
kenységének növelését. 1932-ig a Siemens és Halske kutatólaboratóriumában, majd 
a Siemens-Reiniger-Veifa nevű cégnél dolgozott. 1933-ban visszatért Magyarország-

ra, de rá egy évre Angliában telepedett le. 
1936-ban feleségül vette Marjorie Louise 
Butlert, akivel haláláig boldog házasságban 
élt, gyermekük nem született. 1947-ben fel-
találta a holográfi át, amiért 1971-ben fi zikai 
Nobel-díjat kapott. 1948-ig a British Thom-
son-Houston laboratóriumában dolgozott, 
később az Imperial College-ban adott elő. 
Kutatásai mellett az emberi kommunikációt 
és a hallást is tanulmányozta. 1974-ben agy-
vérzést szenvedett. Londonban hunyt el.

Október 9., kedd
Az évből 282 nap telt el, hátravan 
még 83.

Névnap: Dénes
Egyéb névnapok: Ábrahám, An-
dor, Dienes, Elemér, Gusztáv, János, 
Lajos, Sára, Szibilla

A Dénes férfi név a görög eredetű Dionüsziosz névből származik, jelentése: 
Dionüszosznak, a bor és szőlő istenének ajánlott. Női párja: Dionízia. Rokon 
nevek: Dienes, Gyenes, Denissza. 
Szent Dénes Párizs legelső püspöke volt a 3. században, róla nevezték el 
a francia királyok temetkezőhelyét, azaz a párizsi székesegyházat. Hitéért 
lefejezték, ezért gyakran saját fejével a kezében ábrázolják. A hagyomány 
szerint Szent Dénes megvédi a hozzá fohászkodókat a megszállottságtól, illet-
ve a fejfájástól.

Katolikus naptár: Párizsi Szent 
Dénes, Szent Ádám, Leonardi 
Szent János
Református naptár: Dénes
Unitárius naptár: Dénes
Evangélikus naptár: Dénes
Zsidó naptár: Tisri hónap 
30. 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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A holografi kus módszer 

feltalálásáért és a kifej-

lesztéséhez való hozzájá-

rulásáért 1971-ben fi zikai 

Nobel-díjat kapott.
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Ezúttal ne számítson segítségre, ezért 

olyan utakat válasszon, amelyeken egye-

dül is képes végigmenni! Ne kockáztas-

son, és kerülje a viszályokat!

Tele van energiával, így most a rutin-

feladatok mellett érdemes napirendre 

tűzni a halogatott problémákat is. Főleg 

anyagi kérdésekkel foglalkozzék!

Bár mindent alaposan megtervezett, 

néhány váratlan esemény felborítja a na-

pirendjét. Bármilyen helyzet is alakul ki, 

mindig maradjon alkalmazkodó!

Habár tele van ötletekkel, a megvaló-

sításhoz ma hiányzik Önből a lendület. 

Igyekezzék szövetségeseket találni, mert 

csupán így kivitelezheti a terveit!

Több megfontoltságra lesz szüksége, 

hogy megvalósítsa a célkitűzéseit. Ne 

torpanjon meg az első buktatónál! Hasz-

nálja fel szakmai adottságait!

Tornyosulnak Ön előtt az elvégzendő 

feladatok. Ettől hajlamos kapkodásba 

kezdeni és elveszíteni a türelmét. Állítsa 

fontossági sorrendbe a tennivalóit!

Ügyei pozitív irányba haladnak. Marad-

jon leleményes, és aknázza ki a lehető-

ségeit! Döntéseit mindig az adott körül-

mények alapján hozza meg!

Ha eredményekre vágyik, őrizze meg a 

magabiztosságát, és ne becsülje le a ké-

pességeit! Hangsúlyozza ki az erényeit, 

és leplezze a gyenge pontjait!

Lépéselőnyre tehet szert, ha változtat a 

módszerein, és új megvilágításba helye-

zi a dolgokat. Magánéletében meghatá-

rozó pillanatokra számíthat.

Bármibe is kezd, próbálja felelősségtel-

jesen kezelni az ügyeit, figyeljen a rész-

letekre! Társaival legyen készséges, de 

ne hagyja magát kihasználni!

Fizikailag nincs a csúcson, ezért lehető-

leg kímélje magát, és kerülje el a stresz-

szes helyzeteket! Határidős munkáira 

kérjen haladékot a feletteseitől!

Gondolja át, hogy milyen feladatok 

várnak Önre, és készítsen ütemtervet! 

Szabaduljon meg a nagyobb terhektől, 

újabb teendőket pedig ne vállaljon!

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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