
158 éve
Besançonban világra jött Augus-
te Lumière, aki fivérével szaba-
dalmaztatta a mozgófilmvetítés-
re alkalmas kinematográfot.

275 éve
Dublinban meghalt Jonathan Swift 
ír író, publicista, a világirodalom 
egyik legnagyobb szatirikusa.

104 éve
Budapesten megszületett Vészi 
Endre Kossuth-díjas író, költő.

73 éve
Budapesten világra jött Bánsá-
gi Ildikó Kossuth-díjas és Jászai 
Mari-díjas színésznő.

83 éve
Cambridge-ben elhunyt Ernest 
Rutherford új-zélandi születésű, 
Nobel-díjas brit atomfizikus.

83 éve
Budapesten megszületett Rózsa 
János Kossuth-díjas és Balázs 
Béla-díjas filmrendező, producer.

81 éve
Budapesten világra jött Sándor 
Pál Kossuth-díjas filmrendező, 
producer, forgatókönyvíró.

23 éve
Budapesten meghalt Orosz Jú-
lia Kossuth-díjas szoprán ope-
ra-énekesnő.

80 éve
Dublinban megszületett Michael 
Gambon Aranyglóbusz díjra jelölt 
ír filmszínész.

145 éve
Párizsban elhunyt Sir Charles 
Wheatstone angol fizikus, felta-
láló, többek között az angol har-
monika, illetve a sztereoszkóp 
megalkotója.

75 éve
Rochesteben világra jött John Lit-
hgow Oscar-díjra jelölt amerikai 
színész, producer.

17 éve
II. János Pál pápa boldoggá avat-
ta Teréz anyát.

342 éve
Dordrechtben meghalt Samuel 
van Hoogstraten festőművész, 
köl tő, építész, a holland aranykor 
kiemelkedő képzőművésze.
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A díszes kézírás, valamint annak művészi fokú gyakorlása, azaz a kal-
ligráfia gyökere az ókori görög és római írnokok korába nyúlik vissza; 
amely (a Bibliát másoló és képekkel, iniciálékkal gazdagító középkori 
szerzetesekkel) virágkorát élte egészen a könyvnyomtatás feltalálásáig 
(15. század.). A Közel-Keleten a muzulmánok is kedvelték a kalligráfiát, 
művészi teljesítménynek és az inspiráció szolgálójának tartották. A kézí-
rás ugyanakkor része volt az iszlám filozófiának, amely nem engedte a ha-
sonmás képi ábrázolást. A szultánok idejében fontos kalligráfiának szá-
mított a tugra (uralkodói pecsét), amit az udvari kalligráfusok készítettek. 
A 19. század végén William Morris híres festőművész újra felfedezte, il-
letve népszerűsítette a szépírást. A távol-keleti helyeken ezt a fajta írás-
technikát mindmáig igen fontos művészetnek tartják, és része a legkifino-
multabb ázsiai festészetnek is. A számítógépes írás mára már jelentősen 
visszaszorította a kézírást, így a díszesen megírt szövegek elkészítését 
általában csak speciális alkalmakkor gyakorolják. A kalligráfia kifejezés 
a görög kallos (magyarul szépség) és grafosz (írás) szavakból jött létre.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A kalligráfia eredete

Október 19., hétfő
Az évből 293 nap telt el, hátravan 
még 73.

Névnap: Nándor
Egyéb névnapok: Berény, Frideri-
ka, Frida, Ferdinánd, Izsák, Laura, 
Pál, Pável, Péter, Pető, Szabolcs

Katolikus naptár: Brébeuf Szent 
János, Keresztes Szent Pál, Nándor
Református naptár: Nándor
Unitárius naptár: Nándor, Szabolcs
Evangélikus naptár: Nándor
Zsidó naptár: Hesván hónap 
első napja

A Nándor régi magyar férfi név, mely 
a nándor szóból származik, jelentése: 
dunai bolgár. A személynevet a 19. 
század során újították fel a Ferdi-
nánd magyarosítására. Hidegkúti 
Nándor (1922–2002) magyar futbal-
lista volt, az egykori legendás Arany-
csapat kiemelkedő csatára, aki 1952-
ben olimpiai aranyérmes, 1954-ben 
pedig világbajnoki ezüstérmes lett. 
Hatvankilenc válogatott mérkőzésen 
harminckilenc gólt szerzett. A londo-
ni 6:3-as mérkőzésen mesterhármast 
szerzett. Edzőként az AC Fiorentiná-
val megnyerte a Kupagyőztesek Euró-
pa-kupáját 1961-ben.

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

Janicsák Veca
A Fonogram-díjas énekesnő 
Budapesten jött világra 
1989. október 19-én Ja-
nicsák Veronika né-
ven. Apja Janicsák 
István, a Z’Zi La-
bor énekese, ve-
zetője. Születé-
sekor a szülei el-
váltak, így édes-
anyja nevelte fel 
őt. Fiatalon tag-
ja volt az Umszki 
Band zenekarnak, 
és megnyert pár isko-
lai énekversenyt. Tizen-
hat éves korától folyamato-
san szerepelt apja koncertjein 
néhány dal erejéig, közönségsikert 
aratva. Később dolgozott árusként, szoláriumban és lovardában, az érettségit kö-
vetően pedig egy szinkronstúdióban gyártásszervezőként. Ezután a Nickelodeon 
csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt felénekelt, illetve 
több tehetségkutató műsorban is feltűnt (pl. Csillag születik, X-Faktor). A debütáló 
nagylemeze (Az első X – 10 dal az élő showból) 2011-ben jelent meg, és elérte a 
platinaminősítést. Ugyanezen évben kiadta a következő két nagylemezét (A máso-
dik X – 10 új felvétel, Veca világa), mindkettő aranylemezzé vált. Úgyszintén ezen 

évben elnyerte a Bravo Otto magazin az év 
női előadója díját, majd 2012-ben Fono-
gram-díjjal jutalmazták az év énekesnője 
kategóriában. Negyedik albuma (Édes sza-
vakkal) 2013-ban jelent meg, és ugyancsak 
aranylemez lett. Eddigi karrierje során ti-
zenhét videóklipet adott ki, ezenkívül két-
szer (2012, 2013) elnyerte a Transilvanian 
Music Awards: az év legjobb női hangja dí-
ját. 2012 óta Ladányi Jancsó Ábellel (Jancsó 
Miklós rendező unokája) él együtt, akitől 
2016-ban kislánya (Emma) született.

2011-ben elnyerte a Bra-
vo Otto magazin az év 
női előadója díját, 2012-
ben pedig Fonogram-díj-
jal jutalmazták az év éne-
kesnője kategóriában.
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