
135 éve
Szekszárdon megszületett Babits 
Mihály költő, író, irodalomtörténész, 
műfordító.

70 éve
A magyar országgyűlés elfogad-
ta a nők egyenjogúsításáról szóló 
törvényt. 

134 éve
Győrban megszületett Orbán Dezső 
avantgárd festő, grafikus, művé-
szetpedagógus.

79 éve
A Tennessee állambeli Nutbushban 
világra jött Tina Turner Grammy-dí-
jas, illetve Aranyglóbusz díjas ame-
rikai énekesnő.

153 éve
Először jelent meg az Alice Csodaor-
szágban című könyv.

115 éve
Budapesten megszületett Oravecz 
Paula József Attila-díjas író, Déry Ti-
bor második felesége.

142 éve
New Yorkban világra jött Willis Car-
rier amerikai gépészmérnök, a mo-
dern légkondicionálás feltalálója.

42 éve
Az amerikai Microsoft Corporation 
neve bejegyzett védjeggyé vált.

76 éve
Bemutatták a Casablanca című film-
drámát, amelyet a magyar szárma-
zású Michael Curtiz (Kertész Mihály) 
rendezett.

106 éve
Slatinán világra jött Eugéne Iones-
co román származású francia író, az 
abszurd dráma egyik megteremtője.

93 éve
Budapesten megszületett Katkics 
Ilona Balázs Béla-díjas filmrendező.

92 éve
Elhunyt John Moses Browning ame-
rikai feltaláló, akinek legismertebb 
találmányai a fegyverek.

90 éve
Megszületett Sándor Károly (Csikar) 
labdarúgó, az Aranycsapat tagja.

78 éve
Budapesten világra jött Szomjas 
György filmrendező.

52 éve
A franciaországi Bretagne-ban, a 
Rance torkolatánál felavatták a vi-
lág első apály-dagály erőművét.

67 éve
Budapesten megszületett  Ciccioli-
na (Staller Ilona) magyar származá-
sú olasz por nószínésznő, politikus.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A textiltermékek előállítása a 16. századig háziipari tevékenység volt. 
A középkorban a fonás gyalogorsóval és guzsallyal, a szövés pedig 
kezdetleges szövőszékeken folyt. A kötőgép feltalálásáig (1589) csak 
a kézi kötést ismerték. A 18. században megindult ipari forradalom 
idején alakultak ki a textilmanufaktúrák, majd ezt követően a texti-
lipar fejlődése jelentősen felgyorsult. Brit, francia és német feltalá-
lók által sorra jelentek meg a találmányok, mint például a gyorsve-
télő (1730), többorsós fonókerék (1767), lánchurkoló gép (1768), kár-
tológép (1775), gőzgéppel hajtott szövőgép (1787), a körhurkoló gép 
(1798). A fejlődés a 19. században is folytatódott. A kanalas tű feltalá-
lását követően (1856) létrehozták a kötőgépet (1863), majd a hurkoló-
gépet (1864). A 20. század hatalmas előrelépést hozott a textilipar va-
lamennyi területén – a fonalgyártás műveleteitől kezdve a különböző 
kelmeképzési eljárásokon át a színezés és kikészítés valamennyi fázi-
sáig –, elsősorban  a szintetikus szálas anyagok, valamint az elektro-
nika elterjedésének köszönhetően.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A textilipar története

November 26., hétfő
Az évből 330 nap telt el, hátravan 
még 35.

Névnap: Virág
Egyéb névnapok: Atanáz, Beren-
gár, Konrád, Lénárd, Miklós, Milán, 
Péter, Pető, Szilveszter, Viktorina

Katolikus naptár: Szent Konrád, 
Szent Viktória, Lénárd
Református naptár:  Virág
Unitárius naptár: Csongor
Evangélikus naptár: Virág
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
16. napja

A Virág a latin Flóra magyarítása-
ként felújított régi magyar női név.
Móricz Zsigmond legidősebb lánya, 
Móricz Virág  (1909–1995) fi lmes se-
gédrendező és írónő volt, aki Bécs-
ben és Berlinben végezte a tanul-
mányait, majd 1932-ben a budapesti 
egyetemen esztétikából és művészet-
történetből szerzett oklevelet. Pálya-
futása alatt számos regényt, novellát 
és útirajzot írt. 1936-ban a Bukaresti 
éjszaka című novellájával elnyerte 
a Nyugat pályázatának díját. További 
fontosabb művei: Apám regénye 
(1953), Balga szüzek (1961), Móricz 
Zsigmond szerkesztő úr (1967).

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind 
a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 9-ig minden egyes szám, il-
letve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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 SUDOKU

Katharine Hepburn (1907–2003)   
Az Oscar-díjas amerikai színésznő 
a connecticuti Hartfordban 
született gazdag orvos 
lányaként. Középiskolás 
éveit a Bryn Mawr kol-
légiumban töltötte; 
itt találkozott először 
a színjátszással, és 
későbbi férjével, 
Ludlow Smithszel, 
akivel 1928-ban 
összeházasodtak, 
de hat évvel később el-
váltak. Hepburn ezután 
sosem ment férjhez, bár 
volt néhány szerelmi viszo-
nya, többek közt Howard Hughes 
producerrel, majd 1941-től 26 évig Spencer 
Tracy élettársa volt (Tracy haláláig). Színészi karrierje a Broadwayen kezdődött, 
ahol A katonafeleség című darabban sikert aratott. Első fi lmalakításáért (Búcsú 
a szerelemtől, 1932) számos elismerő kritikát kapott, és néhány éven belül sztár-

színésszé vált. 1934-ben megkapta az első 
Oscar-díját az Ébredj velünk! című roman-
tikus dráma főszerepéért. Karrierje során 
további három Oscar-díjjal jutalmazták (Ta-
láld ki, ki jön vacsorára!, 1967; Az oroszlán 
télen, 1968; Az aranytó, 1981), emellett még 
nyolc Oscar-díj-jelölést kapott. 1991-ben 
önéletrajzi könyvet írt Me (Én) címmel. Az 
1990-es évek közepén kialakult emléke-
zetkihagyása miatt végleg visszavonult a 
színművészettől.

Karrierje során négyszer 
jutalmazták Oscar-díjjal 
(1934, 1968, 1969, 1982), 
illetve további nyolc alka-
lommal jelölték Oscarra.

PORTRÉ

EZEN A NAPON

Számos negatív hatás akadályozza a 
tevékenységét. Csak úgy javíthat ezen 
a helyzeten, ha megfogadja mások ta-
nácsait, illetve mindent megfontol.

Kedvezően alakulnak a munkahelyi 
ügyei, emellett egy előnyös ajánlatot 
is kap. Legyen elővigyázatos, az apró 
részletekre is terjedjen ki a figyelme!

Ha túlvállalja magát, könnyen megfeled-
kezhet az ígéreteiről. Jobban teszi, ha 
visszavesz a tempóból, és egyelőre sem-
mit sem tervez hosszú távra.

Nagy lelkesedéssel végzi a feladatait, 
ám ez a buzgóság ártalmas lehet a kör-
nyezetére. Figyeljen a társai érdekeire is, 
ha nem akar viszályba kerülni!

Magánügyei rossz hatást gyakorolnak 
a teendőire. Amennyiben teheti, keres-
sen új kihívásokat, így hamarabb vissza-
nyerheti az önbizalmát!

Kissé szétszórtan viselkedik, emiatt  
képtelen megtalálni a helyes válaszokat. 
Küzdje le a bizalmatlanságát, fogadja el 
a munkatársai javaslatait!

Szellemileg friss, így mindenre oda tud 
figyelni, és képes kizárni a zavaró ténye-
zőket. Használja ki a helyzetet, járjon a 
végére a kényes ügyeknek!

Azokat az embereket avassa a bizalmá-
ba, akik erre érdemesek. Szüksége lesz 
tanácsokra, mert olyan tervet fogalmaz 
meg, mely meghatározza a jövőjét.

Hozza előtérbe az erényeit, ne engedje, 
hogy a gyengébb énje domináljon. Kerül-
je a vitákat, keresse a pozitív beállított-
ságú egyének társaságát!

Úgy érzi, időnként félrecsúsznak a szá-
mításai. Maradjon határozott, és ne ké-
telkedjék az adottságaiban! Hamarosan 
egyenesbe jönnek a dolgai.

Fontos események veszik kezdetüket, 
amelyek döntőek lesznek a jövőjére. Ha 
lendületben tartja a dolgokat, hamaro-
san siker várn Önre.

Ne siessen el semmit, diktáljon mérsé-
kelt tempót magának! Használja ki a ren-
delkezésére álló időt, ellenőrizze le több-
ször a munkafolyamatokat!

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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