
401 éve
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
birtokába került a pozsonyi vár-
ban őrzött Szent Korona.

205 éve
Bonaparte Napóleon francia had-
vezér megérkezett a Szent Ilona-
szigetre, ahol megkezdte haláláig 
tartó száműzetését.

412 éve
Firenzében megszületett Evange-
lista Torricelli itáliai fizikus, ma-
tematikus, a hidraulika, illetve a 
pneumatika egyik úttörője.

176 éve
Röckenben világra jött Friedrich 
Nietzsche német filozófus, zene-
szerző, a modern európai kultúr-
történet egyik legnagyobb, vala-
mint legvitatottabb alakja.

71 éve
Budapesten elhunyt Krepuska Gé-
za orvosprofesszor, a modern ma-
gyar fülgyógyászat megalapozója.

103 éve
Budapesten megszületett Fábri 
Zoltán háromszoros Kossuth-díjas 
színész, rendező, forgatókönyv-
író, főiskolai tanár, grafikus.

61 éve
Budapesten világra jött Rudolf Pé-
ter Kossuth-díjas színész, szink-
ronszínész, színházigazgató. 

36 éve
Budapesten meghalt Ungvári La-
jos Kossuth-díjas (1953) szob-
rászművész.

139 éve
Guildfordban megszületett P. G. 
Wodehouse brit író, az angol pró-
zaírás egyik kiemelkedő alakja.

100 éve
New Yorkban világra jött Ma-
rio Puzo kétszeres Oscar-díjas, 
olasz származású amerikai for-
gatókönyvíró.

103 éve
Vincennesben elhunyt Mata Hari 
(eredeti nevén Margaretha Geert-
ruida Zelle), holland bártáncos-
nő, világhírű kémnő.

90 éve
Párizsban megszületett Philippe 
Leroy BAFTA-díjra és Emmy-díjra 
jelölt francia filmszínész. 

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Az első használható elemet 1868-ban találták fel, ezt Georges Leclanché 
francia vegyész tervezte; ezt tekintik a mai zseblámpákban használt szá-
razelem előfutárának. Az első kereskedelmi forgalomban kapható elem 
az Egyesült Államokban került piacra Columbia néven (ma Energizerként 
ismert). Az 1890-es években az amerikai Conrad Hubert, az American 
Eveready Company vállalat alapítója megalkotta az elektromos kézilám-
pát, más néven elemlámpát. Hubert mindennel kísérletezett az elektro-
mos nyakkendőtűtől kezdve az elektromos virágvázáig, míg az első Evere-
ady elemlámpára 1898-ban szabadalmat kapott. Hubert első elemlámpái 
kézzel gyártott lámpák voltak, nyers papírból és szálból szőtt csőből ké-
szültek, égőt és durva réztükröt tartalmaztak. Mivel az elemek gyengék és 
az égők primitívek voltak, ezek az elemlámpák gyenge fényt adtak, ezért 
zseblámpának nevezték őket. Az elemlámpák sokat változtak az évek so-
rán, új formákat és méreteket kaptak, praktikus értékük azonban mindmá-
ig megmaradt. Az első vízálló zseblámpák a 70-es években jelentek meg, 
később pedig a LED-technológiájú változatok lettek a legnépszerűbbek.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

Az elemlámpa története

Október 15., csütörtök
Az évből 289 nap telt el, hátravan 
még 77.

Névnap: Teréz
Egyéb névnapok: Aranka, Aurélia, 
Auróra, Brúnó, Hédi, Hedvig, Tekla, 
Terézia, Terka, Vilma

Katolikus naptár: Avilai Szent 
Teréz, Aranka
Református naptár: Teréz
Unitárius naptár: Teréz
Evangélikus naptár: Teréz
Zsidó naptár: Tisri hónap 
27. napja

A Teréz görög gyökerű női név, je-
lentése bizonytalan, egyesek szerint: 
hőség, forróság, de lehet vadásznő 
vagy Therasia szigetéről származó 
nő is. Rokon neve: Terézia. Ferenczy 
Teréz (1823–1853) rimaszombati szü-
letésű magyar költőnő volt, akinek 
írásai kezdetben különböző szépiro-
dalmi lapokban jelentek meg. Halála 
után (1864-ben) a műveit Bulcsú Ká-
roly gyűjteményként újra kiadatta Té-
li csillagok cím alatt. Élete tragikus ért 
véget: 1849-ben az elesett bátyjának 
halála, illetve saját szerelmi csalódá-
sa búskomorrá tette őt, majd önkezé-
vel vetett véget napjainak.

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

Dominic West
Az ír származású, Aranygló-
busz díjra jelölt brit szí-
nész, zenész, rendező 
Sheffi  eldben jött vi -
lágra 1969. októ-
ber 15-én George 
West műanyagy-
gyár-tulajdonos 
hatodik gye re-
keként. Mivel 
már fi atalkorá-
ban színész sze-
retett volna lenni, 
az édesanyja kilen-
cévesen beajánlotta 
őt egy amatőr színtár-
sulatba. A középiskolai ta-
nulmányait az Eton Kollégium 
diákjaként végezte, majd a Dublini 
Egyetemre járt, aztán 1995-ben a Guildhall zene- és drámaiskola hallgatójaként dip-
lomázott. Karrierje kisebb televíziós szerepekkel indult, majd olyan produkciókban 
bukkant fel, mint a III. Richard (1995), Túlélni Picassót (1996, Picasso szerepében), 
A játékos (1997), Szentivánéji álom (1999), 28 nap (2000), Chicago (2002), Mona Lisa 
mosolya (2003), 300 (2006), Hannibal ébredése (2007) és A Kilencedik légió (2009). 
2002 és 2008 között a Drót című krimisorozat főszereplőjét játszotta nagy sikerrel. 
2011-ben sorozatgyilkost alakított a Felelős felnőtt című fi lmben, melyért BAFTA-díj-

jal jutalmazták. Ugyanezen évben Az óra 
című sorozat Golden Globe-jelölést hozott 
neki. A Burton és Taylor (2013) című drámá-
ban lévő szerepléséért ismét BAFTA-díjra 
jelölték, egy évvel később pedig A viszony 
című drámasorozatban nyújtott alakításá-
ért újból Aranyglóbusz díjra jelölték. 1997 
és 2001 közt Polly Astorral élt együtt, aki 
1998-ban életet adott közös lányuknak 
(Martha). 2010 óta Catherine FitzGerald 
táj építész házastársa, akitől négy gyerme-
ke (Dora, Senan, Francis, Rose) született.

Az óra (2011), valamint 
A viszony (2014) című 
drámasorozatokban 
nyújtott rendkívüli tel -
jesítményéért Arany-
glóbusz díjra jelölték.

PORTRÉ EZEN A NAPON

2020.  OKTÓBER 15. ,  CSÜTÖRTÖK S Z Ó R A K O Z Á S 1 1#naptár  #ezenanapon

A Székelyhon reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade  

ügynökség értékesíti.
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reklam@transversum.ro

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.
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