
432 éve
Elhunyt Báthory István erdélyi feje-
delem, Lengyelország királya.

197 éve
Megszületett Gustave Flaubert fran-
cia prózaíró, a realista regény atyja.

207 éve
Nagykárolyban világra jött Gaál Jó-
zsef költő, drámaíró.

542 éve
Aragóniai Beatrixot magyar király-
névá koronázták Székesfehérvárott.

142 éve
Megszületett Alvin Kraenzlein ame-
rikai atléta, az első versenyző, aki 
egy olimpián négy aranyérmet nyert.

118 éve
Világra jött Telkes Mária magyar 
származású amerikai tudós, a nap-
energia kutatásának egyik úttörője.

117 éve
Guglielmo Marconi fizikus sikeresen 
adott és fogadott rádióadást az At-
lanti-óceán egyik partjáról a másikra.

192 éve
Világra jött Martha Jane Coston fel-
találónő, a tengeren használt színes 
jelzőrakéták feltalálója.

72 éve
São Paulóban megszületett Emer-
son Fittipaldi brazil autóversenyző.

86 éve
Budapesten megszületett Dalnoky 
Jenő olimpiai bajnok labdarúgó.

89 éve
Budapesten világra jött Seregi Lász-
ló Kossuth-díjas táncos, koreográfus.

238 éve
Tatán meghalt Fellner Jakab német 
születésű magyar építész.

105 éve
Megszületett Jesse Owens négysze-
res olimpiai bajnok amerikai atléta.

105 éve
Kaposváron világra jött Csik Ferenc 
olimpiai bajnok úszó, orvos.

53 éve
A Beatles együttes utoljára lépett 
színpadra Nagy-Britannia területén.

80 éve
A New Jersey állambeli Newarkban 
megszületett Connie Francis ameri-
kai popénekesnő.

103 éve
Világra jött Frank Sinatra Oscar-dí-
jas, olasz származású amerikai éne-
kes, zenész, színész.

49 éve
Bemutatták a Hello, Dolly! című mu-
sicalt Barbra Streisanddal és Walter 
Matthauval a főszerepben.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A természetes kőolajlelőhelyeket már az ókori időkben is kiaknázták, az 
anyagot pedig az útépítéstől festésig vagy múmiák preparálásáig számos cél-
ra alkalmazták. A legtöbb egykori feljegyzés azonban a gyógyszerként va-
ló alkalmazásáról szól. Hérodotosz görög krónikás írásaiban is megemlíti a 
babiloni szurkot, aszfaltot, amellyel a közel négyezer éve épült házak téglá-
it és utcaköveket tapasztották egybe, és amellyel később aztán a szent für-
dők medencéit, vízvezetékeket tették vízhatlanná. A Római Birodalom terü-
letén kevés kőolajlelőhely volt, ennek következtében a kőolaj felhasználása 
egyedi területekre korlátozódott, a hajóépítésen kívül leginkább az orvoslás 
alkalmazta. Mezopotámiaban gyógyszerként, kozmetikai anyagként és olaj-
lámpa-égőanyagként használták. Az ókori Kínában sem volt ismeretlen a kő-
olaj, elsősorban a só kinyeréséhez használták fel. Az ősi Japánban már 3000 
évvel időszámításunk előtt felhasználták az aszfaltot fazekasáruk ragasztá-
sára és vízhatlanná tételére. 1886-tól az első benzinmotoros személygépko-
csi megjelenésével a kőolaj a világ egyik legfontosabb nyersanyagává vált.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A kőolaj története

December 12., szerda
Az évből 346 nap telt el, hátravan 
még 19.

Névnap: Gabriella
Egyéb névnapok:  Bulcsú, Csepel, 
Ella, Franciska, Johanna, Hanna, 
Kolumbán

Katolikus naptár: Chantal Szent 
Johanna Franciska, Gabriella
Református naptár:  Gabriella
Unitárius naptár: Gabriella
Evangélikus naptár: Gabriella
Zsidó naptár: Tévét hónap 
9. napja

A Gabriella héber származású női 
név, jelentése: Isten embere. Rokon 
neve: Ella. Gabriela Sabatini visz-
szavonult argentin hivatásos teni-
szező, aki a legnagyobb sikerét 1990 
szeptemberében aratta, amikor az 
amerikai US Openen legyőzte a né-
met Steffi   Grafot. Két évvel koráb-
ban a londoni Wimbledonban Graff al 
együtt párosban is diadalmaskodott. 
Az 1988-as szöuli olimpián ezüstér-
met szerzett. Karrierje során össze-
sen tizennyolcszor jutott be Grand 
Slam-elődöntőbe, ezek közül viszont 
csak hármat tudott megnyerni. 1996-
ban vonult vissza.

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

Jennifer Connelly  
Az Oscar-díjas fi lmszínésznő 1970. 
december 12-én született a 
New York állambeli Cairó-
ban régiségkereskedő 
lányaként. Pályáját 
gyermekmodellként 
kezdte, később tévé-
reklámokban szere-
pelt. Színészként a 
Sergio Leone rende-
zésében készült Volt 
egyszer egy Amerika 
(1984) című drámában 
mutatkozott be. Ezután 
számos tinédzserszere-
pet vállalt (például a Forró 
nyomon, Fantasztikus labirintus 
és Fogd a nőt és ne ereszd! produkciók-
ban), majd a 90-es években bebizonyította, hogy fi lmjeiben (Szerelem és árnyak, 
Mulholland: Gyilkos negyed, Megoldatlan egyenletek) érett karaktereket is képes 
alakítani. 2002-ben a Ron Howard Egy csodálatos elme című fi lmjében nyújtott ala-

kításáért Oscar-díjat kapott. A 2000-es évek-
ben olyan sikerfi lmekben játszott mint: Ap-
ró titkok, Véres gyémánt, Amikor megállt a 
Föld, Tintaszív, Téli mese. Háromszor ment 
férjhez: Billy Campbell színészhez, David 
Dugan fényképészhez és Paul Bettany szí-
nészhez, utóbbi kettőtől gyermeke született. 
Bettanyvel mindmáig boldog házasságban 
él. 2005 óta az Amnesty International ame-
rikai nagykövete az emberi jogokkal kap-
csolatos oktatás területén.

2002-ben a Ron Howard 
Egy csodálatos elme 
című fi lmdrámájában 
nyújtott alakításáért 
Oscar-díjat kapott. 

PORTRÉ

EZEN A NAPON

Több fronton kell ma helytállnia, ezért le-
hetőleg mindvégig elővigyázatosan cse-
lekedjék! A magánéletét azonban ne ál-
dozza fel a szakmai sikerekért!

Munkahelyén olyan fordulatok következ-
nek be, amelyek később a hasznára vál-
hatnak. Legyen következetes, vigyázzon, 
miként reagál egyes dolgokra!

Amennyiben érvényesíti a meglátásait, 
felgyorsíthatja a folyamatban lévő mun-
káit. Szánjon több időt a magánéletére, 
főként a családi viszonyaira!

Ma nehezen hozza meg a döntéseit. Ne 
hagyja, hogy eluralkodjék Önön a türel-
metlenség! Jobban jár, ha most csak a 
háttérből szemléli a dolgokat.

Váratlan eseményekre készülhet, ezért, 
ha teheti, mindig alkalmazkodjék a kö-
rülményekhez! Mielőtt döntéseket hoz-
na, gondoljon át mindent kétszer!

Most olyan dolgokon képes túllépni, 
amin máskor fennakadt. Őrizze meg az 
önbizalmát, a környezetében élőkkel pe-
dig maradjon szolgálatkész!

Fordulatokban gazdag napra készülhet. 
Ha lehet, ne foglalkozzék olyan kérdé-
sekkel, amelynek megoldása nyugodt 
légkört és pontosságot igényel!

Ez alkalommal semmi sem tud az útjába 
állni, mindenre talál megoldást. Tartson 
ki az elvei mellett, és részesítse előny-
ben a határidős teendőket!

Foglalatossága révén olyan embereket 
ismer meg, akikben később segítő bará-
tokra talál. Határozottságával most meg-
valósíthatja egy régebbi célját.

Gyakorlatiasságának köszönhetően ha-
mar felismeri az összefüggéseket. Hasz-
nálja ki ezt a helyzetet, és egyszerűsítse 
le a függőben lévő ügyeit!

A mai napon szétszórtan viselkedik, így 
kicsúszik a kezéből az irányítás. Kerül-
je a felelősséggel járó feladatokat, és fo-
gadjon el minden segítséget!

Elégedetlen az elért eredményeivel. Te-
gyen rendet a gondolataiban, a kényes 
problémákat pedig próbálja meg más 
szemszögből megközelíteni!

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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