
167 éve
Zundertben megszületett Vincent 
van Gogh holland festőművész, 
a posztimpresszionizmus egyik 
legnagyobb alakja.

176 éve
Metzben világra jött Paul Verlai-
ne francia költő, a szimbolizmus 
neves képviselője.

108 éve
Radebeulban elhunyt Karl May 
német író, az ifjúsági világiroda-
lom jelentős alkotója.

93 éve
Budapesten megszületett Ágai 
Karola Kossuth-díjas szoprán 
opera-énekesnő.

89 éve
Kunágotán világra jött Szokolay 
Sándor Kossuth-díjas zeneszerző.

32 éve
Baján meghalt Szvetnik Joachim 
Kossuth-díjas ötvös, restaurátor.

94 éve
Debrecenben világra jött Pongrácz 
Imre Jászai Mari-díjas színész.

83 éve
Richmondban megszületett War-
ren Beatty Oscar-díjas amerikai 
színész, rendező.

37 éve
Budapesten elhunyt Kadosa Pál 
kétszeres Kossuth-díjas zongo-
raművész, zeneszerző.

75 éve
Ripley-ben világra jött Eric Clap-
ton tizenhétszeres Grammy-díjas 
brit zenész, dalszerző.

274 éve
Fuendetodosban megszületett 
Fran cisco de Goya világhírű spa-
nyol festőművész.

18 éve
A windsori kastélyban százegy 
éves korában meghalt Erzsébet 
brit anyakirályné.

153 éve
Az USA megvásárolta 7 200 000 
dollárért Oroszországtól Alaszkát.

70 éve
A skóciai Rutherglenben világra 
jött Robbie Coltrane BAFTA-díjra 
jelölt brit színész.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A pandémia valamely fertőző betegség okozta járvány, amely hatalmas te-
rület populációját fertőzi meg, például egy vagy több kontinensét. Bekö-
vetkezéséhez a fertőző forrás, a terjedési mód, illetve a fogékony szervezet 
egyidejű megléte szükséges. Ragályos kór esetén közvetlenül, vagy közvet-
ve emberről emberre, állatról emberre, állatról állatra terjed a megbetegítő 
fertőző ágens. Manapság a világjárványnak is nevezett pandémia felügye-
lete és ellenőrzése elsősorban a nemzetközi együttműködésen múlik. Az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint pandémia három feltétel meg-
léte esetén alakul ki: a népesség számára megjelenik egy újfajta betegség; 
a kórokozó számos embert fertőz meg komoly betegséget okozva; a mikro-
ba könnyen és fenntarthatóan terjed az emberek között. Az eddig előforduló 
pandémiák egy-egy hulláma tipikusan több hónapig volt jelen. Az egyes hul-
lámokat több hónapos szünetek választották el egymástól, így a pandémia 
lecsengése nem jelenthető be hamar. Az ezt követő időszakban a megbete-
gedési aktivitás egy jellegzetes influenza szintre tér vissza. A járvány meg-
nevezése a görög eredetű pan (mind) és demosz (nép) szavakból jött létre.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A pandémia jelentése

Március 30., hétfő
Az évből 90 nap telt el, hátravan 
még 276.

Névnapok:  Amadé, Zalán
Egyéb névnapok:  Amadea, Ama-
de usz, Amadó, Gujdó, Hunor, Izidor, 
Izor, Magor

Katolikus naptár: Zalán
Református naptár:  Zalán
Unitárius naptár: Hunor, 
Magor
Evangélikus naptár: Zalán
Zsidó naptár: Niszán hónap 
5. napja

Az Amadé latin eredetű férfi név, je-
lentése: szeresd az Istent! Önállósult 
változata: Amadeusz. A név legismer-
tebb viselője Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756–1791) osztrák zeneszer-
ző, zongorista és zenepedagógus volt, 
aki tizenegy évesen már egész estés 
vígoperát alkotott, tizennégy évesen 
pedig megírta első operáját. Élete so-
rán közel 600 művet komponált.
A Zalán török származású férfi név, 
jelentése: dobó, ütő. A név ismert vi-
selője Zalán uralkodó volt a Duna–
Tisza közén, aki 893-ban az Árpád 
fejedelem elleni csatavesztése után 
Bolgárországba menekült.

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

Céline Dion
A Grammy-díjas kanadai 
énekesnő a Québec tar-
tománybeli Charle-
magne-ben szüle-
tett 1968. március 
30-án zeneszere-
tő, 14 gyerme-
kes család leg-
kisebb gyerme-
keként. Szülei 
a Le Vieux Baril 
nevű lokálban 
dolgoztak, ahol a 
család gyermekei 
rendszeresen fellép-
tek. Tizenkét éves ko-
rában egyik bátyjával és 
édesanyjával megírta első 
dalát (Ce n’était qu’un rêve). Egy
évvel később ügynöke és későbbi férje, René Angélil 1981-ben saját házát terhelte 
jelzáloggal, hogy Céline első nagylemezét (La voix du bon Dieu) fi nanszírozza. Az 
1980-as évek során további hét albuma jelent meg, majd a francia nyelvű világ ti-
nisztárjává vált. Legelső nemzetközi sikerét 1988-ban érte el, amikor megnyerte az 
Eurovíziós Dalfesztivált. 1990-ben Unison című, angol nyelvű albuma Észak-Ame-
rika, valamint a világ angol nyelvterületeinek hírességévé tette. Eddigi karrierje 
alatt tizenöt francia nyelvű és tizenkét angol nyelvű nagylemezt adott ki, és közel 

200 millió példány kelt el ezekből világ-
szerte. Az énekesnő zenéjét számos műfaj 
alakította, a rocktól az rhythm and blueson 
keresztül a gospel és az európai klasszikus 
zenei stílus egyaránt. A negyven éve tartó 
zenei pályafutása folyamán 509 alkalom-
mal jelölték zenei díjra, ebből 252-szer elis-
merésben részesült (17-szer jelölték Gram-
myre, amiből ötöt elnyert). René Angélil 
zenei producer 1994 és 2016 között (hitvese 
haláláig) volt a férje, házasságukból három 
gyermekük született.

A negyven éve tartó 
zenei pályafutása fo-
lyamán tizenhét alka-
lommal jelölték Gram-
my-díjra, amiből ötöt 
elnyert.
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