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341 éve
Velencében megszületett Anto-
nio Vivaldi olasz barokk zene-
szerző és hegedűvirtuóz.

173 éve
Kolozsváron elhunyt Pály Elek szí-
nész, operaénekes, műfordító, a 
magyar opera megalapítója.

105 éve
Budapesten megszületett Budó 
Ágoston Kossuth-díjas fizikus, 
egyetemi tanár.

93 éve
Válon világra jött Kokas Ignác 
Kossuth-díjas festő.

86 éve
Hivatalba lépett Franklin D. Roo-
sevelt, az Amerikai Egyesült Álla-
mok 32. elnöke.

847 éve
Huszonötéves korában meghalt 
III. István magyar király, feltehe-
tően mérgezésben.

144 éve
Budapesten megszületett Károlyi 
Mihály politikus, Magyarország 
első köztársasági elnöke.

105 éve
A mai Szlovákiában fekvő Zborón 
világra jött Hegyi Barnabás Kos-
suth-díjas operatőr, Hegyi Barba-
ra színésznő apja.

187 éve
Párizsban elhunyt Jean-Francois 
Champollion francia nyelvész és 
egyiptológus, aki megfejtette a 
hieroglifákat.

142 éve
Megszületett Garrett Morgan fel-
találó, a közlekedési jelzőtáblák 
szabadalmaztatója.

78 éve
Budapesten világra jött Medvecz-
ky Ilona táncosnő, színésznő.

44 éve
Erzsébet angol királynő lovaggá 
ütötte Charlie Chaplint.

167 éve
Elhunyt Nyikolaj Vasziljevics Go-
gol ukrán származású orosz író.

68 éve
Middlesbrough-ban világra jött 
Chris Rea Grammy-jelölt énekes.
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A fogyasztóvédelem a kereskedelmi tevékenység kezdetén bukkant fel, 
ekkor azonban még nem volt túl jelentős szerepe. Akkoriban ugyanis a 
mainál sokkal közvetlenebb volt a viszony a kereskedők és a vásárlók 
között, gyakran egy közösségen belül jöttek létre az ügyletek, és így a 
kereskedő eredendő célja volt az, hogy a vásárló a legjobb minőségű 
és biztonságos terméket kapja. A mai értelemben vett fogyasztóvéde-
lem a 20. században kezdett kialakulni, amikor tipikussá vált a személy-
telenebb tömegtermelés, amely a korábbiaknál jóval kiszolgáltatottab-
bá tette a vásárlókat. Az alapvető fogyasztóvédelmi jogokat elsőként az 
ENSZ Fogyasztóvédelmi Alapokmánya fogalmazta meg hivatalos formá-
ban, ezen jogok közé tartozott az egészséges környezethet, az egész-
séghez és a biztonsághoz, illetve a kártérítéshez való jog. 1962-ben pe-
dig már az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben engedélyezett 
színezékanyagok előírásairól is jelent meg irányelv. Napjainkban a fo-
gyasztóvédelem igyekszik ellensúlyozni a piac változásait, így újab-
ban nagy figyelmet szentelnek az internetes vásárlás biztonságossá 

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A fogyasztóvédelem története

Március 4., hétfő
Az évből 63 nap telt el, hátravan 
még 302.

Névnap: Kázmér
Egyéb névnapok: Adorján, Ad-
rián, Adrianna, Adrienn, Brútusz, 
Kazimír, Lúciusz, Zorán

Katolikus naptár: Szent Kázmér, 
Szent Lúciusz, Zorán
Református naptár:  Kázmér
Unitárius naptár: Kázmér
Evangélikus naptár: Kázmér
Zsidó naptár: Ádár hónap 
27. napja

A Kázmér férfi név a lengyel szárma-
zású Kazimír magyaros alakformája. 
Jelentése vitatott, egyes állítások sze-
rint békealapító, más vélemények vi-
szont éppen az ellentétjére utalnak, 
azaz békebontó.
Gróf Batthyány Kázmér  (1807–
1854) azon magyar nagybirtokosok 
közé tartozott, akikre nagy hatással 
voltak az akkori kor nyugat-európai 
liberális eszméi. 1844-ben elnöke lett 
a magyar ipar védelmére megalakult 
Védegyletnek, amely Kossuth Lajos 
kezdeményezésére jött létre. Később 
Törökországba emigrált, majd halá-
láig Párizsban élt.

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, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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 SUDOKU

Sztevanovity Zorán
A Kossuth-díjas előadómű-
vész, zeneszerző, gi-
táros, énekes 1942. 
március 4-én szü-
letett Belgrádban 
újságíró fi aként. 
Szülei diplomá-
ciai szolgálat-
ban kerültek 
Budapestre 
1948-ban, Zo-
rán azóta is itt 
él. Tanulmányai 
elvégzése után 
úgy döntött, öccsé-
vel együtt a zenélést 
választja, és megalapí-
tották a Zenith együttest, 
melynek nevét később Metróra
változtatták. Eleinte angol nyelvű slágereket játszottak, majd 1966-tól saját dalok-
kal jelentkeztek. Ezután Zorán egy ideig a Taurus Ex-T basszusgitáros-énekese lett. 
1976-ban kezdett együtt dolgozni Presser Gáborral. 1977 kiadta első nagylemezét, 
amit a következő két évben újabb kettő követett. Mindhárom albumban szinte tel-
jes létszámban közreműködött a magyar pop-rock élvonal. A 80-as években vala-
mivel ritkábban jelent meg új lemeze, és a turnék, fellépések száma is csökkent. 
Ekkoriban a Calypso Rádió műsorvezetőjeként dolgozott. A 90-es években kilenc 

nagylemezt adott ki, ezek közül néhány 
válogatás- és koncertalbum volt. A 2000-es 
évektől kezdve a koncertek kaptak nagyobb 
hangsúlyt a karrierjében. Első házassága 
(Tarján Györgyivel) válással végződött, má-
sodik felesége (Lévai Éva) 1996-ban hunyt 
el 46 évesen. Később nőül vette Hegyi Bar-
bara színésznőt. Első két házasságából két 
gyermeke született (Zoltán, Szandra). Eddig 
31 lemeze jelent meg. Pályafutását 1982-ben 
Liszt Ferenc-díjjal, 2006-ban pedig Kos-
suth-díjjal méltányolták.

Eddig 31 nagylemeze 
jelent meg. Pályafutá-
sát 1982-ben Liszt Fe-
renc-díjjal, 2006-ban 
pedig Kossuth-díjjal 
méltányolták.

PORTRÉ EZEN A NAPON

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség vé le mé nyét tük   rö zik!

Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok közléséről dönt sön. 
Kéz ira to kat  nem őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesztőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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