
91 éve
Budapesten megszületett Kertész 
Imre, az egyetlen irodalmi No-
bel-díjas magyar író.

76 éve
Abdán elhunyt Radnóti Miklós 
Baumgarten-díjas költő, a modern 
magyar líra kiemelkedő alakja.

118 éve
Budapesten világra jött Fenyő 
László Baumgarten-díjas költő, a 
Nyugat második nemzedékének 
jelentős képviselője.

125 éve
Munkácson megszületett Uray Ti-
vadar Kossuth-díjas színész.

88 éve
Sóséron meghalt Bauer Rudolf 
olimpiai bajnok diszkoszvető.

123 éve
Cambridge-ben világra jött Ronald 
G. W. Norrish Nobel-díjas brit ké-
mikus, egyetemi oktató.

116 éve
Wilbur Wright amerikai feltaláló 
végrehajtotta az első motoros re-
pülőgépes repülést.

50 éve
Colombey les Deux Églises-ben 
elhunyt Charles de Gaulle fran-
cia tábornok, köztársasági elnök.

45 éve
Andrej D. Szaharov szovjet tu-
dós, a hidrogénbomba atyja No-
bel-békedíjat kapott.

152 éve
Cobourgban megszületett Marie 
Dressler Oscar-díjas kanadai szí-
nésznő, forgatókönyvíró.

31 éve
Megkezdődött a berlini fal lebon-
tása, amelyet a Német Demokra-
tikus Köztársaság kormánya épít-
tetett Nyugat-Berlin köré.

98 éve
Clevelandben világra jött Dorothy 
Dandridge amerikai színésznő, az 
első afroamerikai, akit főszere-
pért Oscar-díjra jelöltek.

37 éve
Budapesten elhunyt Kozma Lász-
ló Kossuth-díjas villamosmérnök, 
egyetemi tanár, a távközléstechni-
ka kiemelkedő tudósa.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Louis Pasteur francia mikrobiológus 1870-ben kimutatta a kutatásaiban, 
hogy különböző penészgombák baktériumölő vegyületeket termelnek. Bár 
a tudósok felismerték a felfedezésben rejlő orvosi potenciált, ezek a vegyü-
letek a huszadik század elejéig ismeretlenek maradtak. A legelső gyógyá-
szati felhasználású antibakteriális anyagot Paul Ehrlich német orvospro-
fesszor dolgozta ki 1909-ben; a szifilisz elleni gyógyír az akkori világ leg-
többet felírt gyógyszerévé vált. Az első, kereskedelembe hozott, valódi, 
szulfonamidokrizoidin nevű antibiotikum Gerhard Domagk német bakte-
riológus találmánya volt, amelynek származékai kulcsszerephez jutottak 
a második világháborúban a harctéri fertőzések kezelésében. A legismer-
tebb antibiotikumot (penicillin) a skót Alexander Fleming fedezte fel 1928-
ban; ezzel pedig megkezdődött az antibiotikumok fénykora: sok ehhez ha-
sonló ellenszert hoztak létre ekkoriban, legtöbbjük természetes anyagokon 
alapult. Az 1950-es évek után nagy erőkkel kutattak újabb antibiotikumok 
után. Mára ezek a leggyakrabban felírt gyógyszerek, de az ismert 8000 
antibiotikus hatású anyag közül csak 80-at használnak orvosságként.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

Az antibiotikumok története

November 9., hétfő
Az évből 314 nap telt el, hátravan 
még 52.

Névnap: Tivadar
Egyéb névnapok: Boldizsár, 
Bozsó, Fedor, Nátán, Oresztész, 
Teodor, Ti hamér, Ugocsa, Ugron

Katolikus naptár: Tivadar
Református naptár:  Tivadar
Unitárius naptár: Tivadar
Evangélikus naptár: Tivadar, 
Teodor
Zsidó naptár: Hesván hónap 
22. napja

A Tivadar görög eredetű férfi név, 
a Teodor magyar alakja, jelentése: 
Isten ajándéka. Rokon neve: Tódor. 
Ács Tivadar (1901–1974) magyar tör-
ténész és újságíró volt, aki 1930-ban 
kivándorolt Argentínába, ahol tevé-
kenyen részt vett az ottani magyarság 
kulturális életében. Később szerkesz-
tője lett a Buenos Airesben megjelenő 
Magyar Szó című lapnak, dél-ameri-
kai indián népmeséket gyűjtött, és itt 
kezdte el az amerikai magyarság tör-
ténetére vonatkozó kutatásait. 1936-
ban hazatért, majd elsősorban az 
emig ráns magyarság művelődés- és 
kultúrtörténetével foglalkozott.

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

Joseph Gordon-Levitt
Az Aranyglóbusz díjra jelölt 
amerikai színész és pro-
ducer Los Angeles-
ben született 1981. 
február 17-én zsi-
dó származású 
családban. Gye-
rekkorát Sher-
man Oaksban 
töltötte, aztán 
a Los Angeles-i 
Van Nuys isko-
lába járt. Pálya-
futását gyermek-
színészként kezdte 
1988-ban a Családi kö-
telékek című szappanope-
rában, majd állandó szereplő-
je lett a Sötét árnyak című sorozat-
nak. Első komoly alakításait az Űrbalekok című komédiaszériában és az Édes Jane 
című romantikus drámában nyújtotta, melyekért számos pozitív kritikát kapott 
a szakmától. Ezután felvették a Columbia Egyetemre, ahol történelmet és francia 
költészetet tanult. Ezzel párhuzamosan több fi lmben felbukkant, ilyen volt a 10 do-
log, amit utálok benned (1999), Őrült (2001), Végtelen határok (2002), Titokzatos bőr 
(2004), Beépülve (2005), A kulcsfi gura (2007) és a Hajsza (2008). Később otthagyta 
az egyetemet, és csak a színészetre koncentrált. A nagy áttörés 2009-ben követke-

zett be számára, amikor főszerepet vállalt 
az 500 nap nyár című vígjátékban, teljesít-
ményéért Aranyglóbusz díjra jelölték. Egy 
évvel később szerepelt az Eredet című, nagy 
sikerű thrillerben, 2011-ben pedig egy 
rákkal küzdő férfi t formált meg, melyért 
ismét Golden Globe-ra jelölték. A következő 
években látható volt A sötét lovag: Felemel-
kedés, Don Jon, Sin City: Ölni tudnál érte, 
Három király tesó, Snowden című fi lmek-
ben. 2014-ben feleségül vette Tasha McCau-
ley üzlet asszonyt, akitől két fi a született.

Az 500 nap nyár (2009) 
és Fift i-fi ft i (2011) című 
játékfi lmekben nyúj-
tott kiváló teljesítmé-
nyéért Aranyglóbusz 
díjra jelölték.
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