
467 éve
Alvinci kastélyában meggyilkolták a 
hatvankilenc éves Fráter György er-
délyi kormányzót.

218 éve
Andódon megszületett Czuczor Ger-
gely költő és nyelvész, bencés ta-
nár, akadémikus.

82 éve
Világra jött Ferenc pápa, a katolikus 
egyház vezetője 2013 márciusától, 
a 266. az egyházfők sorában.

226 éve
Kolozsváron megtartotta első elő-
adását az Erdélyi Magyar Nemes 
Színjátszó Társaság.

74 éve
Balatonújlakon megszületett Bene 
Ferenc sokszoros válogatott labda-
rúgó, olimpikon.

240 éve
Világra jött Humphrey Davy brit ké-
mikus, fizikus, számos kémiai elem 
(például a klór és a jód) felfedezője.

228 éve
Négy méter átmérőjű, 25 tonnás, 
kőbe vésett azték naptárat fedeztek 
fel Mexikóvárosban.

115 éve
Az amerikai Wright fivérek végrehaj-
tották repülőgépükkel az első sike-
res motoros repülést.

111 éve
Elhunyt Lord Kelvin (William Thom-
son) skót matematikus, fizikus, ter-
mészettudós, az abszolút hőmér-
sékleti skála megalkotója.

204 éve
Megszületett Tóth Lőrinc okleveles 
ügyvéd, kúriai elnök, drámaíró.

114 éve
Budapesten világra jött Ladomersz-
ky Margit színésznő.

55 éve
Először nyitották meg a berlini falat.

123 éve
Létavértesen meghalt Irinyi János 
vegyész, a robbanásmentes gyufa 
feltalálója.

100 éve
Budapesten megszületett Fábián 
Dezső olimpiai bajnok vízilabdázó.

188 éve
Elhunyt Simón Bolívar, a dél-ameri-
kai függetlenségi mozgalom veze-
tője, tisztelt hős, később diktátor.

42 éve
Budapesten világra jött Szinetár 
Dóra színésznő, énekesnő.

241 éve
Franciaország elismerte az Amerikai 
Egyesült Államok függetlenségét.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A 17. század elején több neves fizikus próbálkozott a légnyomás mérésével, 
így például a francia René Descartes-nek 1631-ben sikerült elméletileg felvá-
zolnia a működési elvet, ám a mérőkészülék megvalósítására 1643-ig kellett 
várni, amikor az olasz Galileo Galilei tanítványa, Evangelista Torricelli a mes-
tere kutatásait felhasználva megalkotta az úgynevezett barométert. Torricelli 
egy higannyal telt csövet (amelynek egyik végét lezárta) egy másik higannyal 
töltött edénybe állított, ennek következtében a higanyoszlop magassága a te-
li edényre nehezedő légnyomásnak megfelelően megváltozott. A találmányt 
Lucien Vidie francia tudós később továbbfejlesztette, és 1844-ben létrehoz-
ta a (Goethe-féle barométernek is nevezett) vizes légnyomásmérőt, mely ké-
szüléknek a vízszintjét a külső légnyomás mozgatta. Szintén Vidie nevéhez 
fűződik az aneroid nevű barométer is: ez egy vákuumozott fémdobozból állt, 
a doboz hajlékony oldalai pedig a változó légnyomás szerint tágultak, illetve 
húzódtak össze. Manapság a digitális verziók számítanak a legkorszerűbbek-
nek, de sok meteorológiai központ mindmáig használ higanyos barométert.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A légnyomásmérők története

December 17., hétfő
Az évből 351 nap telt el, hátravan 
még 14.

Névnap: Lázár
Egyéb névnapok: Adél, Begónia, 
Belizár, Lázó, Olimpia

Katolikus naptár: Szent Lázár, 
Belizár, Szent Olimpia
Református naptár: Lázár
Unitárius naptár: Lázár
Evangélikus naptár: Lázár, 
Olimpia
Zsidó naptár:  Tévét hónap 
14. napja

A Lázár héber származású férfi név, 
amely az Eleazár személynév rövidü-
léséből, valamint ennek a latin La za-
rus változatából jött létre, jelentése: 
Isten segített. 
Szent Lázár  a bélpoklosok (leprá-
sok), majd később az összes beteg 
védőszentje lett, róla nevezték el 
egykor a kórházakat lazaretnek.
Lazarus (más nevén Lázár deák vagy 
Lázát titkár) Bakócz Tamás (1442–
1521) esztergomi érsek idején, illet-
ve környezetében élt, ő alkotta meg 
a Magyar Királyságról készült legelső 
fennmaradt nyomtatott térképet, az 
úgynevezett Tabula Hungariaet.

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

Milla Jovovich  
Az orosz–szerb származású 
amerikai színésznő 1975. 
december 17-én született 
Kijevben gyermekorvos 
lányaként. Ötévesen 
a családjával együtt 
Londonba emigrált, 
majd ezután Los An-
gelesben telepedett 
le. Tanulmányait 
Norwalkban végezte. 
Kilencévesen kezdett 
el színészkedni, tizen-
egy évesen modellkedni. 
Első fi lmes szerepét Vágyak 
találkozása (1988) című roman-
tikus drámában kapta. A következő 
években többnyire tévéfi lmekben és soro-
zatokban bukkant fel. Első komoly alakítása a Visszatérés a kék lagúnába (1991) 
volt. 1997-ben  főszerepet játszott Luc Besson Az ötödik elem című sci-fi jében Bruce
Willis oldalán, mely alakításért több nemzetközi díjat kapott. A 90-es években 

közel száz folyóirat címlapján szerepelt, 
ugyanezen időszakban kiadott két zenei 
albumot is. 1999-ben megformálta Jeanne 
d’Arc karakterét, amiért számos pozitív kri-
tikát kapott. Háromszor ment férjhez: 1992-
ben Shawn Andrews színészhez, 1997-ben 
Luc Besson producerhez és 2009-ben Paul 
W. S. Anderson fi lmalkotóhoz, utóbbival 
máig boldog házasságban él, és született 
két gyermekük. A 2000-es években főleg a 
Kaptár-fi lmekben volt látható.

Az ötödik elem (1997) 
című sci-fi  kalandfi lm-
ben nyújtott teljesítmé-
nyéért számos nemzet-
közi díjat kapott.

PORTRÉ

EZEN A NAPON

Ha elég kitartást, illetve erőt érez ma-
gában ahhoz, hogy újszerű feladatokba 
kezdjen, akkor tegye azt, és teljes lendü-
lettel lásson a munkához!

Szedje össze a bátorságát, és vigye vé-
gig ötletét, még ha az mások számára 
érthetetlen is. Végül el fogják ismerni a 
tehetségét, illetve az eredetiségét.

Üzleti ügyei jól alakulnak, de csak addig, 
míg nem vállal túl nagy kockázatot. Ma-
radjon meg a jól bevált módszereknél és 
a saját döntéseinél!

Szinte keresi az olyan kihívásokat, me-
lyek kockázatot rejtenek magukban. Bát-
ran belevághat a teendőkbe, uralkodó 
bolygója mindenben támogatja Önt.

Terveivel a vártnál jobban halad, társai-
val kialakuló nehézségeket könnyen el-
hárítja. Befolyásos személyiségek támo-
gatják törekvéseit a háttérből.

Legyen óvatos, mert néhány meggondo-
latlan lépés elég ahhoz, hogy elveszítse 
azt, amiért eddig oly sokat küzdött. In-
tézze egyedül az ügyeit!

Próbálja rendszerezni a teendőit, és fon-
tossági sorrendet felállítani! Szükség 
esetén segítséget is elfogadhat, ezúttal 
számíthat a kollégái támogatására.

Ma a személyes kapcsolatokra helyezi a 
hangsúlyt. Ideje, hogy a magánéletével 
többet foglalkozzék. Esélye lesz egy rég-
óta húzódó ügyet lezárnia.

Gondoljon át mindent, mielőtt a tettek 
mezejére lép, ugyanis visszafordíthatat-
lan eseményeket idézhet elő! Magánéle-
tében váratlan fordulatra számíthat.

A szervezőképességének köszönhetően 
minden téren sikert ér el. Képes úgy irá-
nyítani a folyamatokat, hogy mindenki 
elégedett legyen a végeredménnyel.

Találékonysága sokat lendít munkájá-
nak eredményén. Fantáziája és szaktu-
dása révén akár több bevételhez is jut-
hat. Használja ki rejtett tehetségét!

Üzleti megállapodás során csakis a tö-
kéletes megoldásokkal elégedjék meg. 
Most kizárólag olyasmivel foglalkozzék, 
amit élvezettel tesz!

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




