
708 éve
Landshutban meghalt a német 
Wit telsbach-házból származó Ot-
tó magyar király, aki az Anjou-há-
zi Károly Róberttel szemben lé-
pett fel trónkövetelőként.

192 éve
Jasznaja Poljanában világra jött 
Lev Tolsztoj orosz író, a világiro-
dalom egyik legnagyobb írója.

17 éve
Stanfordban elhunyt Teller Ede 
magyar atomfizikus, aki a hidro-
génbomba atyjaként vált ismertté.

468 éve
A 70 ezer fős török hadsereg meg-
ostromolta a Dobó István parancs-
noksága alatt álló egri várat.

189 éve
Izsófalván megszületett Izsó Mik-
lós szobrászművész, a 19. századi 
magyar szobrászat egyik legjelen-
tősebb alakja.

36 éve
Budapesten meghalt Máté Pé-
ter énekes, zeneszerző, akinek a 
dalai évtizedekkel halála után is 
népszerűségnek örvendenek.

89 éve
Budapesten világra jött Latino-
vits Zoltán Kossuth-díjas színész.

119 éve
Saint André du Bois-ban elhunyt 
Henri de Toulouse-Lautrec fran-
cia festőművész, a posztimpresz-
szionizmus nagymestere.

71 éve
Budapesten megszületett Fischer 
Ádám Kossuth-díjas karmester.

72 éve
Budapesten meghalt Putnoky 
László vegyész, az üvegipar egyik 
európai szaktekintélye.

69 éve
Budapesten világra jött Tordasi Il-
dikó olimpiai bajnok vívó.

65 éve
Budapesten elhunyt Zsirai Miklós 
Kossuth-díjas nyelvész, akadémi-
kus, egyetemi oktató.

79 éve
Dawsonban megszületett Otis 
Redding Grammy-díjas amerikai 
énekes, dalszerző.
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A kerámiaművesség az ókori civilizációk szinte mindegyikében jelen 
volt. Az egyiptomiak már az időszámításunk előtti 30. században ismer-
ték a korongot, és alkalmazták az edényeik elkészítésénél. Ők alkották 
a mai leggyakoribb edénytípusokat (tál, tányér, csésze, kancsó stb.). Az 
ókori görög kerámia is igen jelentős, közel százféle edénytípus szárma-
zik tőlük. Az edényeiken mindennapi, valamint mitológiai történeteket 
ábrázoltak, a díszítéseket pedig karcolással, kavicsolással, nyomha-
gyással és festéssel végezték. A mázazási technikát eleinte Mezopotá-
miában és Egyiptomban alkalmazták, az európai kerámiakészítés első-
ként Itáliában lendült fel a 12. században. Ekkortájt kezdődtek meg a 
legelső kísérletek a kínai porcelán leutánzására, amelyek kereskedelem 
útján kerültek be Európába. Később megindult a fajansz (ónmázas cse-
rép) gyártása is, ami elsősorban a 18–19. században volt jellemző a kon-
tinens különböző országaira (Hollandia, Anglia, Franciaország, Német-
ország). A kerámia elnevezését az athéni fazekasok telepéről, a Kerama-
ikosz térről kapta (a görög kerameia szó magyarul fazekasságot jelent).

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A kerámia eredete

Szeptember 9., szerda
Az évből 253 nap telt el, hátravan 
még 113.

Névnap: Ádám
Egyéb névnapok: Dorottya, Omár, 
Orgona, Péter, Pető, Szerafi na, Szer-
giusz, Tivadar, Vulfi a

Katolikus naptár: Szent Ádám, 
Kláver Szent Péter
Református naptár: Ádám
Unitárius naptár: Ádám
Evangélikus naptár: Ádám
Zsidó naptár: Elul hónap 
20. napja

Az Ádám sumér gyökerű férfi név, je-
lentése: atyám. A Biblia szerint az el-
ső ember viselte ezt a nevet, akit Isten 
megteremtett. Adam Sandler napja-
ink ismert amerikai fi lmszínésze, aki 
a Billy Madison, a dilidiák (1995) című 
vígjátékban debütált főszereplőként. 
A nagy sikert a Nászok ásza (1998) 
című fi lm hozta számára. A Kótyagos 
szerelem (2002) című komédiában 
nyújtott alakításáért Aranyglóbusz 
díjra jelölték. Karrierjét negatív tel-
jesítmények is övezik, ugyanis 35 al-
kalommal jelölték Aranymálna díjra 
(ami a díjkiosztó rekordjának számít), 
amelyből kilencet „elnyert”.

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

Hujber Ferenc
A népszerű színész Szom-
bathelyen született 1974. 
szeptember 9-én. Gye-
rekkorában külön-
böző színjátszó kö-
rökben vett részt, 
majd szakácsta-
nulóként érett-
ségizett. Később
egy szállodában 
vállalt munkát, 
aztán kellékes-
ként dolgozott a 
budapesti Madách 
Színházban. 1995 és 
1999 között a Színház- 
és Filmművészeti Főiskola 
színész szakán tanult, Horvai 
István neves színművész osztályá-
ban. 1998-tól 2001-ig a Vígszínház tagja volt, ezután szabadúszó lett. Filmvász-
non 1998-ban debütált a Közel a szerelemhez című produkcióban, alakításáért 
elnyerte a fi lmkritikusoktól a legígéretesebb fi atal színész díját. A Valami Ame-
rika (2001) című vígjáték tette őt igazán közismertté, illetve annak két (2008-
ban és 2018-ban forgatott) folytatása. Több sikeres fi lmszerep (pl. Barátok közt, 
Állítsátok meg Terézanyut!, Majdnem szűz) után Londonba költözött feleségé-
vel, ahol egy ideig pizzafutárként dolgozott, aztán felszolgáló lett egy japán ét-

teremben. 2007-ben hazatért, és szerepelt 
a Sztárok a jégen című show-műsorban. 
A következő évben dr. Rónai Máté karak-
terét formálta meg a Jóban Rosszban című 
sorozatban, 2011-től pedig állandó szerep-
lője lett a Hacktion című tévészériának. 
2014-től a Veres 1 Színház társulatának 
tagja, emellett gyakran szinkronszínész-
ként, illetve televíziós műsorvezetőként is 
tevékenykedik. 2004 és 2019 közt Tölgye-
si-Khell Cynthia énekesnő hitvese volt, 
akitől 2008-ban fi a (Noel) született.

A Közel a szerelemhez 
(1998) című drámában 
nyújtott alakításáért el-
nyerte a fi lmkritikusok-
tól a legígéretesebb fi a-
tal színész díját. 
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