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106 éve
Munkácson világra jött Forrai Sán-
dor, a székely magyar rovásírás 
felélesztője és elterjesztője.

79 éve
Kolozsváron megszületett Kolozs-
vári Papp László József Attila-dí-
jas író, műfordító.

435 éve
Moszkvában meghalt IV. (Rette-
gett) Iván orosz cár.

175 éve
Megszületett Nyikolaj Rimszkij-
Korszakov orosz zeneszerző.

132 éve
Budapesten világra jött Berény 
Róbert Kossuth-díjas festő.

54 éve
Megtörtént az első űrséta, amit a 
szovjet űrhajós, Alekszej Leonov 
hajtott végre.

79 éve
Budapesten megszületett Sinkó 
László Kossuth-díjas színész.

97 éve
Sajószentpéteren világra jött Pé-
csi Sándor Kossuth-díjas színész.

158 éve
Kikiáltották az egységes olasz ki-
rályságot, amely egyesítette Itáli-
át (Róma és Velence kivételével).

79 éve
Budapesten világra jött Sólyom 
Katalin Jászai Mari-díjas színmű-
vészésznő.

151 éve
Felsőszerdahelyen megszületett 
Marek József Kossuth-díjas állat-
orvos, kutató.

171 éve
Berlinben barikádharcok törtek ki 
a sikeres bécsi forradalom hírére.

56 éve
New Yorkban világra jött Vanessa 
Williams amerikai énekesnő, szí-
nésznő.

60 éve
Párizsban világra jött Luc Besson 
rendező, forgatókönyvíró.

206 éve
Az amerikai David Melville szaba-
dalmaztatta az utcai gázlámpát.
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Az 1910-es évek során a személygépkocsik és a teherszállító autók 
felhasználása jelentősen megnőtt, ennek következtében egyre több 
korszerűsített autóút épült, főleg Nyugat-Európában, így próbál-
ták biztosítani a nagyobb városok közötti torlódásmentes közleke-
dést. Az első autósztrádához hasonló, közel 8 km hosszú úttest Ber-
lin mellett épült 1921-ben AVUS néven, amit eredetileg autók teszte-
lésére és versenyekre szántak. Piero Puricelli olasz építészmérnök 
tervei alapján 1924-ben megépült az első nyilvános használatú egy-
sávos autópálya, amely Milanót és Varesét kötötte össze. Az Ameri-
kai Egyesült Államokban az 1920-as évek végén létesült legelőször 
autósztráda, ez New York több városnegyedét kötötte össze. Az új-
szerű burkolati eljárások, illetve technikák bevezetésével az 1960-
as évektől kezdve a sztrádaépítési iparág szinte minden kontinen-
sen hatalmas fejlődésnek indult. A világ leghosszabb autóút-háló-
zata (több mint 77 ezer km) az USA-ban található, ennek nagy része 
autósztráda, sok helyen komple x, többszintes csomóponttal.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

Az autópályák története

Március 18., hétfő
Az évből 77 nap telt el, hátravan még 
288.

Névnapok: Ede, Sándor
Egyéb névnapok: Alexa, Alexan-
der, Alexandra, Cirill, Eduárd, Ed-
várd, Nárcisz, Szandra, Szibill

Katolikus naptár: Jeruzsálemi 
Szent Cirill, Szent Sándor, Ede
Református naptár:  Sándor, Ede
Unitárius naptár: Sándor
Evangélikus naptár: Sándor, Ede
Zsidó naptár: 2. Ádár hónap 
11. napja

Az Ede a német származású férfi név, 
jelentése: birtokát megőrző. Király 
Ede (1926–2009) magyar műkorcso-
lyázó volt, aki a St. Moritz-i (1948) téli 
olimpián  párosban ezüstérmes lett. 
Később Kanadában telepedett le, ahol 
edzőként tevékenykedett.
A Sándor görög eredetű férfi név, ele-
meinek jelentése: embereket oltalma-
zó. Női párja: Alexandra. A kolozsvári 
születésű Reményik Sándor (1890–
1941) a két világháború közötti erdélyi 
magyar líra kiemelkedő alakja volt. 
Politikai megfontolásokból költésze-
tét 1945 után évtizedekre száműzték 
a magyar irodalomból.

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

Alexander Graham Bell (1847–1922)
A telefon feltalálója és a 
siketoktatási rendszer 
kidolgozója a skó-
ciai Edinburgh-
ban született 
fi zikus fi aként. 
Tanulmányait 
a szülőváro-
sában kezdte, 
később a lon-
doni egyete-
men folytatta. 
Apja kidolgo-
zott egy fonetikai 
rendszert, amit lát-
ható beszéd néven 
(angolul: visible speech) 
tett ismertté világszerte. 
1871-ben az Egyesült Államokba
költözött, és hallásjavító készülékekkel kísérletezett. Ennek során jutott el azokhoz a 
felismerésekhez, amelyek a telefon feltalálásához vezettek: 1876-ban szabadalmaz-
tatta találmányát, amit a philadelphiai Centenáriumi Kiállításon mutatott be elő-
ször. 1873 és 1877 között a bostoni egyetem professzoraként hangfi ziológiát tanított. 
1877-ben megalapította a Bell Telephone Companyt, amely 1885-től American Telep-
hone and Telegraph Co. (AT&T) néven fejlődött multinacionális vállalattá. Ezután 
elkötelezte magát a tudomány és a technológia irányába, majd információs centru-

mot létesített. 1898-ban a National Geogra-
phic Society alapítvány elnökévé választot-
ták. Nevéhez egyéb találmány is fűződik: 
például feltalálta azt a gépet, amely tisztítja 
a búzát, ennek révén jutott hozzá egy felta-
láló műhelyhez, a továbbiakban az optikai 
távközlés, az otthoni légkondicionálás te-
rén voltak felfedezései, ez utóbbi hozzájá-
rult a repüléstechnika fejlődéséhez. 1922. 
augusztus 2-án halt meg. Azon a napon az 
USA-ban minden telefonszolgáltatás egy 
percre megállt az ő tiszteletére.

1876-ban szabadal-
maztatta a telefon-
készüléket, amit a 
philadelphiai Cente-
náriumi Kiállításon 
mutatott be először.

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.

Megjelenik munkanapokon. Kiadó: Príma Press Kft. ISSN: 2067-5887
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