
75 éve
Holokauszt-emléknap Európában 
a lengyelországi Auschwitz-Bir-
kenau koncentrációs tábor felsza-
badításának emlékére.

101 éve
Érmindszenten meghalt Ady End-
re, a 20. század egyik legjelentő-
sebb magyar költője.

778 éve
Klisszában világra jött Árpád-há-
zi Szent Margit, IV. Béla magyar 
király lánya.

264 éve
Salzburgban megszületett Wolf-
gang Amadeus Mozart osztrák 
komponista, minden idők egyik 
legnagyobb zeneszerzője.

119 éve
Milánóban elhunyt Giuseppe Ver-
di olasz zeneszerző, korának leg-
többet játszott operaszerzője.

133 éve
Korompán megszületett Harsányi 
Zsolt író, újságíró, a szórakoztató 
irodalom népszerű szerzője.

188 éve
Daresburyben világra jött Lewis 
Carroll brit meseíró, a 19. századi 
világirodalom egyik fontos alakja.

140 éve
Thomas Edison amerikai feltalá-
ló, üzletember szabadalmaztat-
ta az elektromos izzólámpát.

76 éve
Belfastban világra jött Mairead 
Corrigan ír Nobel-díjas békeakti-
vista, politikus.

64 éve
Budapesten megszületett Pap Ve-
ra Kossuth-díjas színművésznő.

37 éve
Nantes-ban elhunyt Louis de Fu-
nès spanyol származású, César-
díjas francia komikus, színész.

96 éve
Elhelyezték Vlagyimir Iljics Lenin 
orosz politikus, író bebalzsamo-
zott testét a moszkvai Vörös té-
ren, a Mauzóleumban.

99 éve
Az Iowa állambeli Denisonban vi-
lágra jött Don na Reed Oscar-díjas 
amerikai színésznő.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A szaunát az északi népek feltehetően kétezer éve ismerik, bár az első írá-
sos említések csak körülbelül ezer évre nyúlnak vissza. Eredetileg mosako-
dásra, fürdésre használatos helyiség volt, de mivel itt tiszta víz és általában 
tisztaság volt, szülésekhez, valamint betegek gyógyulásához is használták. 
A vándorló, északi nomádok primitív szaunái földbe ásott gödrökből álltak, 
amibe tüzet raktak, felülről pedig befedték, hogy egy fürdésre alkalmas, 
meleg helyet készítsenek. A tűz nyitott volt, és a fürdőzőknek várniuk kellett, 
míg a tűz kialszik, vagy már csak parázslik, mielőtt használni kezdték a szau-
nát. Az indiánok úgynevezett inipije nagyon hasonló ehhez. A gödörfürdő ké-
sőbb füstszaunává fejlődött, mely az északi szaunák leghagyományosabb for-
mája. Erre a célra egy kisebb faház szolgált, amelyben a tűzhelyen befűtöttek, 
a szaunázást pedig csupán akkor lehetett megkezdeni, amikor 3-4 óra múlva 
a tűz már nem füstölt, legfeljebb csak parázslott. Sokáig a füstszauna volt az 
egyetlen szaunafajta, az 1930-as években viszont megjelentek a modern, 
kéményes változatok. A 20. század folyamán az iparosodással a nagyobb 
városokban már közszaunákat is üzemeltettek.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A szauna története

Január 27., hétfő
Az évből 27 nap telt el, hátravan 
még 339.

Névnapok:  Angéla, Angelika
Egyéb névnapok:  Botár, János, 
Kri zsán, Lotár, Szidónia, Tivadar, 
Ulászló, Zsolt

Katolikus naptár: Merici Szent 
Angéla, Angelika
Református naptár:  Angelika
Unitárius naptár: Lotár, Zsolt, 
Szidónia
Evangélikus naptár: Angelika
Zsidó naptár: Svát hónap első napja

Az Angéla latin származású női név, 
jelentése: angyal, követ, hírnök.
Az Angelika női név a latin angeli-
cus melléknévből jött létre, jelenté-
se: angyalhoz hasonló. Rokon neve: 
Angelina. Angelina Jolie napjaink 
egyik legismertebb színésznője, akit 
az Észvesztő (1999) című fi lmben 
nyújtott alakításáért Oscar-díjat ka-
pott. A Lara Croft - fi lmeknek köszön-
hetően vált igazi sztárrá, mely a Tomb 
Raider videójáték alapján készült. 
A Hatalmas szív című drámában való 
szerepléséért Aranyglóbusz díjra je-
lölték, az Elcserélt életek (2008) című 
fi lmjéért pedig ismét Oscarra jelölték.

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

Bridget Fonda
Az Aranyglóbusz díjra jelölt, 
amerikai színésznő Los 
Angelesben született 
1964. január 27-én. 
Családjában szá-
mos híres szí-
nész fellelhető,
közöttük nagy-
nénje, Jane Fon-
da és nagyapja, 
Henry Fonda, 
mindketten Os-
car-díjasok, vala-
mint édesapja, az
Oscar-díjra jelölt Pe-
ter Fonda. Szülei válá-
sa után apja mellett nőtt 
fel szülővárosában, majd ké-
sőbb Livingstonban. Ötévesen
debütált a fi lmvásznon apja oldalán, a Szelíd motorosok című kalandfi lmben. El-
ső komoly szerepét a Botrány (1989) című drámában kapta, alakításáért Golden 
Globe-ra jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriában. A nagy áttörést A ke-
resztapa 3 (1990) hozta meg számára, melyben egy újságírónőt testesített meg. 
Ezt követően, a 90-es évek során 27 fi lmben bukkant fel, a fontosabb produk-
ciói közé sorolható a Doc Hollywood (1991), Egyedülálló nő megosztaná (1992), 
A bérgyilkosnő (1993), Sorsjegyesek (1994), Különös varázslat (1995), Szimpla ügy 

(1998), illetve az Esthomály (1997), utób-
biért Emmy-díjra jelölték. Az Amy után 
(2001) című sci-fi  drámában nyújtott kivá-
ló teljesítményéért ismét Golden Globe-ra 
jelölték. Utolsó alakítását A hókirálynő 
(2002) című fantáziafi lmben formálta, ez-
után visszavonult a fi lmvilágtól. 2003 feb-
ruárjában súlyos autóbalesetet szenvedett 
Los Angelesben. Ugyanezen évben Danny 
Elfman Oscar-díjas zeneszerző eljegyezte, 
és feleségül vette őt; házasságukból egy 
fi uk (Oliver) született.

A Botrány (1989) és az 
Amy után (2001) című 
fi lmdrámákban nyúj-
tott rendkívüli teljesít-
ményéért Aranygló-
busz díjra jelölték.

PORTRÉ EZEN A NAPON
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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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