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59 éve
Az ENSZ-közgyűlés március 21-
ét a faji megkülönböztetés elle-
ni küzdelem világnapjának jelöl-
te (a dél-afrikai Sharpeville-ben a 
tüntetőkre leadott rendőrsortűz 
áldozatainak emlékére).

132 éve
Érsekújváron megszületett Kas-
sák Lajos Kossuth-díjas költő, író, 
képzőművész, a magyar avant-
garde jeles képviselője.

334 éve
Eisenachban világra jött Johann 
Sebastian Bach német barokk ze-
neszerző, orgonista.

100 éve
Kikiáltották a Tanácsköztársasá-
got Magyarországon.

180 éve
Szentpéterváron világra jött Mo-
gyeszt Petrovics Muszorgszkij 
orosz zeneszerző.

69 éve
Aláírták a prostitúció betiltásáról 
szóló New York-i egyezményt.

115 éve
Budapesten megszületett Vad-
nay László író, humorista.

77 éve
Párizsban világra jött Françoise 
Dorléac francia színésznő, Cat-
herine Deneuve nővére.

60 éve
A Kínai Népköztársaság hadse-
rege leverte a tibeti népfelkelést.

76 éve
Budapesten megszületett Gyulai 
István atléta, sportújságíró.

76 éve
Világra jött Dunai Antal olimpiai 
bajnok (1968) futballista.

56 éve
Végleg bezárták a San Francisco- 
öbölben levő Alcatraz börtönt.

251 éve
Auxerre-ben világra jött Jean Fou-
rier francia fizikus, matematikus.

71 éve
Medinában megszületett Scott E. 
Fahlman amerikai számítástech-
nikus, aki először használt han-
gulatjelet, más néven smiley-t.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A költészetet az irodalom legkorábbi formájának tartják; egyes kultú-
rákban ma is jelentős szerepük van a nemzedékről nemzedékre száj-
hagyomány útján öröklődő mítoszoknak és genealógiáknak. A költe-
ményeket már a kezdetektől a hasonlatok és a metaforák, a megfon-
tolt szóválasztások, illetve a zenei ritmushoz közel álló lüktetések 
jellemezték. Az idők során az irodalmi hagyományok és a művészeti 
korstílus sokszor hatással volt egy-egy alkotó munkájára. Emellett a 
költeményeket a nyelvek jellegzetességei is befolyásolták, így a köl-
tők gyakran különböző formai megoldásokat részesítettek előnyben. 
A legkorábbi fennmaradt költői emlékek a sumér Gilgames-eposz (i. 
e. 2500 körül), Homérosz művei (pl. Iliász, Odüsszeia), a Biblia egyes 
részei és az óind Rigvéda. A költészet leghősibb típusai a természet-
feletti erőkkel kapcsolatot tartó rituális énekek, valamint a munkát 
megkönnyítő munkadalok voltak. Naima Tabet, a marokkói oktatási 
és kulturális bizottság főtitkárának javaslatára 1999-ban az UNESCO 
március 21-ét a költészet világnapjává nyilvánította.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A költészet története

Március 21., csütörtök
Az évből 80 nap telt el, hátravan még 
285.
A költészet világnapja

Névnap: Benedek
Egyéb névnapok: Bánk, Bence, 
Gergely, Gergő, Miklós, Nikolett

Katolikus naptár: Szent Benedek, 
Flüei Szent Miklós, Bence
Református naptár:  Benedek
Unitárius naptár: Benedek, Bence
Evangélikus naptár: Benedek
Zsidó naptár: 2. Ádár hónap 
14. napja

A Benedek latin eredetű férfi név, je-
lentése: áldott. Női párja: Benedikta. 
Virág Benedek (1754–1830) költő, 
műfordító, történetíró volt, a magyar 
ódaköltészet első mestere. Teológiai 
tanulmányait Pécsett fejezte be, majd 
belépett a pálos rendbe. Ekkoriban 
latin verseket, magyar ódákat és he-
xameteres verseket is írt. Amikor II. 
József 1786-ban feloszlatta a pálos ren-
det, a székesfehérvári egyházmegye 
világi papságába vették fel. 1794-ben 
Pestre költözött. Az elkövetkező évek-
ben anyagi válságba került. Életének 
utolsó harmadában a magyarok törté-
netét dolgozta fel a mohácsi vészig.

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

Ayrton Senna (1960–1994)
A háromszoros Forma–1-es 
világbajnok 1960. már-
cius 21-én született 
gazdag brazil föld-
birtokos fi aként. 
Gyermekként is 
sportos alkat 
volt, tornában, 
valamint más 
sportágakban 
is kipróbálta 
magát, és fi ata-
lon érdeklődni 
kezdett a motor-
sport iránt. 1981-ben 
feleségül vette Lilian 
de Vasconcelos Souzát, 
ám egy év múlva elváltak. 
Versenyzői karrierjét gokarttal 
kezdte. 1983-ban megnyerte a brit Forma–3-as bajnokságot. A következő évben 
a Toleman-csapattal debütált a Forma–1-ben, 1985-ben pedig a Lotushoz szerző-
dött, ahol három év alatt hat futamot nyert meg. 1988-ban a korszak egyik legjobb 
versenyzőjének, Alain Prostnak lett a csapattársa a McLarennél, és még ebben az 
esztendőben nagy küzdelem következtében világbajnokká vált, mely eredményt 
1990-ben és 1991-ben sikerült megismételnie. Az 1994-es évadban átigazolt a brit 
Williams-csapathoz, a szezon harmadik futamán azonban a San Marinó-i nagydí-

jon (Imolán) halálos balesetet szenvedett. 
Sennát több ízben is a legjobb és a legna-
gyobb hatású Formula–1-es versenyzőnek 
választották különböző motorsporttal kap-
csolatos felméréseken. 162 futama során 
65-ször indult az első rajkockáról (pole-po-
zícióból). 80 alkalommal szerzett dobogós 
helyezést, ebből 41-szer végzett az első he-
lyen. Emellett mindmáig számos Forma–1-
es rekord birtokosa, például a Magyar 
Nagydíjon hét egymást követő idényen do-
bogós pozíción fejezte be a futamot.

Háromszor (1988, 1990, 
1991) lett Forma–1-es vi-
lágbajnok. 80 alkalom-
mal szerzett dobogós 
helyezést, ebből 41-szer 
végzett az első helyen. 

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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