
388 éve
Ebesfalván megszületett I. Apafi 
Mihály erdélyi fejedelem.

23 éve
A magyar tudomány napja annak 
emlékére, hogy 1825-ben gróf 
Széchenyi István felajánlotta bir-
tokainak egyéves jövedelmét a 
Magyar Tudós Társaság (a mai 
MTA) megalapítására.

84 éve
Budapesten meghalt Kosztolá-
nyi Dezső író, költő, a 20. száza-
di magyar széppróza és líra egyik 
legnagyobb alakja.

520 éve
Firenzében világra jött Benvenuto 
Cellini olasz szobrász, a késő re-
neszánsz jelentős mestere.

66 éve
Nizzában elhunyt Henri Matisse 
francia festőművész, a 20. száza-
di festészet egyik jelentős alakja.

28 éve
William Jefferson „Bill” Clinton 
győzött az amerikai elnökválasz-
tásokon George Herbert Walker 
Bush elnökkel szemben.

90 éve
Budapesten megszületett Száraz 
György Kossuth-díjas színműíró.

114 éve
A berlini Nemzetközi Rádiótáví-
rási Egyezményben meghatároz-
ták a segélykérő általános morze-
kódját, az S.O.S.-t

99 éve
Ehrenfeldben világra jött  Charles 
Bronson Emmy-díjas litván szár-
mazású amerikai filmszínész.

117 éve
Panama kivált Kolumbiából, és 
kinyilvánította függetlenségét.

128 éve
Chicagóban megkezdte működé-
sét a világ első automata kapcso-
lású telefonközpontja.

11 éve
Budapesten meghalt Lossonczy 
Tamás Kossuth-díjas festőmű-
vész, grafikus.

87 éve
Szegeden megszületett Marsall 
László Kossuth-díjas költő, író.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Az USA-ban 1789 óta tartanak elnökválasztásokat. Elsőként George 
Washingtont, a föderalista párt jelöltjét választották meg. A jelenlegi 
alkotmány szerint elnök lehet minden amerikai állampolgárként szüle-
tett, harmincötödik életévét betöltött személy, aki a jelölését megelő-
ző legalább tizennégy esztendőben az Amerikai Egyesült Államokban 
élt. A négyévente megszervezett voksoláson az elnököt közvetve vá-
lasztják meg az elektori kollégiumon keresztül. Eleinte az elektori sza-
vazatok összeszámlálását követően a legtöbb szavazatot kapott je-
lölt lett az elnök, míg az alelnöki székbe a második legtöbb szavazatot 
kapó ember került. Azonban ez a rendszer 1804-ben megváltozott; ek-
kortól az elektorok külön szavaztak az elnök, illetve külön az alelnök 
személyére. Az elnöki cím elnyeréséhez a jelöltnek az elektori szava-
zatok legalább felét kell megszereznie. Az 1951-ben életbe lépett alkot-
mánykiegészítés szerint minden elnök legtöbb két négyéves cikluson 
keresztül maradhat hivatalban, de legtovább tíz esztendőn át. Ezt a ki-
egészítést legelőször Dwight D. Eisenhower elnök idején alkalmazták.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

Az amerikai elnökválasztások története

November 3., kedd
Az évből 308 nap telt el, hátravan 
még 58.

Névnap: Győző
Egyéb névnapok: Bálint, Bertold, 
Hubert, Huberta, Ida, Ilka, Márton, 
Szilvia, Szilviusz, Valentin

Katolikus naptár: Porres Szent 
Márton, Szent Szilvia, Győző
Református naptár: Győző
Unitárius naptár: Győző, Ilka
Evangélikus naptár: Győző
Zsidó naptár: Hesván hónap 
16. napja

A Győző 19. századi névalkotás a 
latin gyökerű Viktor férfi név magya-
rosítására. Zemplén Győző (1879–
1916) a modern fi zika oktatásának 
kimagasló alakja volt. Már egyete-
mistaként önálló kutatómunkát vég-
zett a gázelmélet problémakörében. 
1898-ban a gázok belső súrlódásáról 
írt dolgozatával Pasquich-díjat, a ku-
tatás továbbfolytatásáért 1901-ben 
Than-díjat nyert. Későbbi kutatása-
iban relativitáselmélettel és a radio-
aktivitással foglalkozott. Emellett ő 
fordította Pierre Curie és Marie Cu-
rie Radioaktív anyagokra vonatkozó 
vizsgálatok című művét.

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

Toni Collette
Az Oscar-díjra jelölt ausztrál 
színésznő és énekesnő 
1972. november 1-jén 
született Sydney-
ben. Már gyerek-
korában megmu-
tatkozott tehet-
sége a színé-
szethez, 11 éve-
sen olyan hite-
lesen játszotta 
el a vakbélgyul-
ladás tüneteit, 
hogy az orvosok 
megműtötték, bár a 
tesztek szerint semmi 
baja nem volt. Tanulmá-
nyait a Blacktown Lánygim-
náziumban kezdte, aztán a dráma-
művészeti intézetben folytatta, majd az ATYP színészképzőben diplomázott. Első 
szerepét a Godspell című musicalben formálta még tinédzserkorában, az első fi  l-
mes főszerepe pedig meghozta számára az áttörést 1994-ben: a Muriel esküvője 
című vígjátékban nyújtott alakításáért Aranyglóbusz díjra jelölték. Néhány kisebb 
szerep után 1999-ben karrierje a csúcsra ért , a Hatodik érzék című drámában nyúj-
tott teljesítményéért Oscar-díjra jelölték. A következő években olyan játékfi lmekben 
bukkant fel, mint a Shaft  (2000), Egy fi úról (2002), A japán szerető (2003), Az ördög 

játszótere (2004), A fekete léggömb (2008), 
Mental (2012), Örökség (2018) és Tőrbe ejt-
ve (2019). Színészi pályája mellett 2006 óta 
énekesnőként is tevékenykedik a Toni Col-
lette & the Finish együttessel. A család kicsi 
kincse (2006), A cunami után (2006), Hihe-
tetlen (2019), valamint Tara alteregói (2009) 
című produkciókban való szerepléséért 
Golden Globe-ra jelölték, utóbbiért meg is 
kapta az elismerést. 2003 óta Dave Galafassi 
zenész felesége, akitől két gyermeke (Sage 
Florence, Arlo Robert) született.

A Hatodik érzék (1999) 
című misztikus drámá-
ban nyújtott rendkívüli 
teljesítményéért az Ame-
rikai Filmakadémia Os-
car-díjra jelölte.
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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 
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