
153 éve
A Budavári Mátyás-templomban 
megkoronázták I. Ferenc József 
királyt és Erzsébet királynét.

427 éve
Szerencsen megszületett I. Rá-
kóczi György erdélyi fejedelem.

210 éve
Zwickauban világra jött Robert 
Schumann német zeneszerző, a 
zenei romantika vezéregyénisége.

1388 éve
Az arábiai Medinában meghalt 
Mohamed próféta, az iszlám val-
lás megalapítója.

104 éve
Weston Favellben megszületett 
Francis Crick Nobel-díjas ameri-
kai biokémikus, a DNS kettős spi-
rál felfedezője.

349 éve
Velencében világra jött Tomaso 
Albinoni olasz zeneszerző, kora 
egyik kiemelkedő komponistája.

252 éve
Triesztben elhunyt Johann Win-
ckelmann német régész, művé-
szettörténész, a tudományos ar-
cheológia megalapozója.

165 éve
Anarcson megszületett Czóbel 
Minka költőnő, a szimbolizmus 
egyik jelentős képviselője.

115 éve
Munkácson megszületett Mátrai 
Gyula Kossuth-díjas építész.

408 éve
Frankfurtban meghalt Hans Leo 
Hassler német zeneszerző, a ba-
rokk zene jelentős képviselője.

93 éve
Biharillyén megszületett Kiss Ist-
ván Kossuth-díjas szobrász.

72 éve
Budapesten megszületett Gárdos 
Péter Balázs Béla-díjas filmren-
dező, színházi rendező, író.

39 éve
Budapesten elhunyt Demeter Hed-
vig Jászai Mari-díjas színésznő.

85 éve
Budapesten megszületett Koltai 
János Jászai Mari-díjas színész.
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A kínai horoszkóp keletkezéséről nincs pontos adat, csupán annyi ál-
lítható bizonyosan, hogy több mint háromezer éves. A kínai asztrológia 
Nyugaton főként a tizenkét állatjegyről ismert, azonban ezek a horosz-
kópnak csupán egyetlen, első közelítését jelentik; a kínai naptár ugyan-
is a holdfázisokra épül, miszerint a holdévben tizenkét, nagyjából hu-
szonkilenc és félnapos hónap létezik. A kerekítés kedvéért hasonlóan a 
nyugati naptárhoz, hat darab huszonkilenc napos kishónap, és hat da-
rab harmincnapos nagyhónapra tagolódik. Körülbelül háromévenként 
pedig ezt megtoldják egy kiegészítő hónappal, de ezek nem szabályo-
san követik egymást. A kínai holdév általában később kezdődik, mint 
a nyugati napév. Az egyik legenda szerint a tizenkét állatövi jegy, ami 
a kínai horoszkóp alapja, úgy keletkezett, hogy Buddha magához hív-
ta a Földön élő állatokat. Tizenketten jelentek meg, az évek pedig az 
állatok érkezési sorrendjében kapták a nevüket. Egy másik történet 
szerint Jáde uralkodó hívta össze az állatokat, hogy együtt ünnepeljék 
az év kezdetét, majd ő nevezte el róluk a földi ciklus egy-egy tagját.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A kínai horoszkóp

Június 8., hétfő
Az évből 160 nap telt el, hátravan 
még 206.

Névnap: Medárd
Egyéb névnapok:  Ágnes, Agné-
ta, Elga, Ellák, Izabel, Méda, Me-
dárda, Tas, Vilmos, Zaránd

Katolikus naptár: Szent Medárd, 
Prágai Szent Ágnes, Helga
Református naptár: Medárd
Unitárius naptár: Medárd
Evangélikus naptár: Medárd
Zsidó naptár: Szíván hónap 
15. napja

A Medárd  férfi név a germán ere-
detű Machthard személynévből jött 
létre, elemeinek jelentése: hatalom 
és erős, merész. Női párja: Medárda. 
A néphagyomány szerint ameny-
nyiben ezen a napon esik, további 
negyven napos esőzés várható, ha 
viszont csapadékmentes ez a nap, 
akkor száraz nyár következik. Az 
évszázados megfi gyelések alapja az 
ebben az időben gyakran előforduló 
esős időszak, amely az ázsiai mon-
szunnal áll összefüggésben. Szent 
Medárd (470–560) francia püspök 
volt, akit a korai középkor óta az 
időjárás védőszentjének tartanak.

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.

1

6

7

3
8

6

3

1

7

8
5

6

5
6

2
4

8

2

4

9

4

9

4

6
7

3

6

9

5

2
7

6
3

4

6

5
3

9

3

5

1

8

3
9

2
8

7

2

7

2

4
4

2

5

6

3

9

3

8
1

 SUDOKU

Julianna Margulies
Az Aranyglóbusz díjas ame-
rikai színésznő a New 
York állambeli Spring 
Valley-ben született  
1966. június 8-án 
magyar, osztrák, 
román, valamint 
zsidó felmenők-
kel rendelkező 
családban. Az 
apja reklámszö-
vegíró volt, édes-
anyja pedig ba -
lett-táncosnő. Szü-
lei válása miatt gyer-
mekkorában sokat in-
gázott az Egyesült Álla-
mok és Európa között; többek 
közt élt az Egyesült Királyságban és 
Franciaországban is. Tanulmányait a New York-i Waldorf magániskolában 
kezdte, majd művészettörténetet tanult. Később a Sarah Lawrence kollégium-
ban diplomázott. Első fi lmes alakítását 1991-ben nyújtotta a Törvényre törve 
című akciófi lmben Steven Seagal oldalán. Ezután néhány évig csak kisebb sze-
repeket kapott, reklámokban játszott. 1994-ben az NBC Universal tévécsatorna 
elindította a Vészhelyzet című kórházsorozatát, amelyben állandó főszerepet 
kapott, teljesítményéért pedig négyszer jelölték Aranyglóbusz díjra, illetve hat 

alkalommal jelölték Emmy-díjra (amely-
ből egyet elnyert), A Vész helyzetes idő-
szaka alatt néhány kis költségvetésű 
nagyjátékfi lmben is szerepelt (pl. A New-
ton fi úk, A szellemhajó, Darwin-díj!, Kí-
gyók a fedélzeten). 2009 és 2016 között 
A férjem védelmében című krimisorozat 
főhősét alakította, amelyért 2009-ben 
Gol den Globe díjjal jutalmazták, valamint 
további öt jelölést kapott. 2007 óta Keith 
Lieberthal ügyvéd hitvese, akitől 2008-
ban fi a (Kieran Lindsay) született.

A férjem védelmében cí-
mű misztikus krimiso-
rozatban nyújtott kiváló 
teljesítményéért 2009-
ben Aranyglóbusz díjjal 
jutalmazták.
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