
414 éve
A gyulafehérvári országgyűlés Rá-
kóczi Zsigmondot erdélyi fejede-
lemmé választotta.

299 éve
Párizsban meghalt Sarolta Amá-
lia erdélyi fejedelemasszony, II. 
Rákóczi Ferenc felesége.

193 éve
Nantes-ban világra jött Jules Ver-
ne, a tudományos-fantasztikus 
irodalom korszakalkotó alakja.

87 éve
Szegeden elhunyt Móra Ferenc, 
a 20. századi magyar próza ki-
emelkedő személyisége.

159 éve
Bécsben megszületett Ferenczy 
Károly, a nagybányai művészte-
lep első nemzedékének kiemel-
kedő képviselője.

103 éve
Barbizonban meghalt Louis Re-
nault Nobel-díjas francia jogász, 
egyetemi oktató, neveléstudós.

187 éve
Tobolszkban világra jött Dmitrij 
Ivanovics Mengyelejev orosz ké-
mikus, egyetemi oktató, a perió-
dusos rendszer készítője.

64 éve
Washingtonban elhunyt Neumann 
János magyar születésű matema-
tikus, a digitális számítógép elvi 
alapjainak megalkotója.

89 éve
New Yorkban megszületett John 
Williams ötszörös Oscar-díjas (öt-
venkétszeres Oscar-jelölt) ameri-
kai filmzeneszerző.

23 éve
Reykjavíkban meghalt Halldór 
Laxness Nobel-díjas izlandi író.

90 éve
Világra jött James Dean Oscar-díj-
ra jelölt amerikai filmszínész.

55 éve
Budapesten elhunyt Rideg Sán-
dor Kossuth-díjas és háromszo-
ros József Attila-díjas író.

101 éve
Wallace-ban megszületett Lana 
Turner Oscar-díjra jelölt amerikai 
színésznő, énekesnő, producer.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A placebo gyógyszert utánzó, hatóanyagot azonban nem tartalmazó 
álorvosság, amelyet általában injekció vagy pirula formájában adnak be 
a betegnek, aki viszont nincs tudatában az eljárás alkalmazásáról. Az 
efféle megtévesztés rendszerint a páciens érdekében történik. A mód-
szert számos kísérlet alátámasztja, ilyen például az úgynevezett vakpró-
ba, illetve dupla vakpróba: míg az előbbinél az orvos kétfajta gyógyszert 
adagol a betegnek (egyik valódi gy ógyszerkészítmény, a másik ugyano-
lyan küllemű placebo), utóbbinál maga az orvos sem tudja, hogy melyik 
az igazi orvosság, és melyik a placebo. Mindkét módszer arra szolgál, 
hogy az új szer objektív és szubjektív hatását minél jobban elkülönít-
se. A betegek jelentős része megbízik az orvosi előírásokban, valamint 
meggyőződése, hogy amennyiben bevesz egy gyógyszert, az minden-
képpen hatni fog. A tablettába vetett bizalom következtében az egyén-
nek működésbe lépnek a feltételes reflexei, amelyeket lelki tényezők 
is megerősítenek. Kísérleti betegcsoport körülbelül harmincöt száza-
léknál a placebo beadását követően átmeneti javulás tapasztalható.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A placebo fogalma

Február 8., hétfő
Az évből 39 nap telt el, hátravan 
még 326.

Névnap: Aranka
Egyéb névnapok: Bagamér, Effi  , 
Jakobina, János, Jeromos, Jutocsa, 
Salamon, Salvador, Zsaklin

Katolikus naptár: Emiliáni Szent 
Jeromos, Aranka
Református naptár:  Aranka
Unitárius naptár: Aranka
Evangélikus naptár: Aranka
Zsidó naptár: Svát hónap 
26. napja

Az Aranka latin–magyar szárma-
zású női név, az arany szó kicsinyítő-
képzős származéka, egyéb állítások 
szerint viszont az Aurélia magyarí-
tása. Laczkó Aranka (1861–1953) 
kassai születésű magyar színésznő 
volt, aki a karrierje során számos 
színpadon csillogtatta tehetségét, 
nyugdíjazásáig pedig a Kolozsvári 
Nemzeti Színház tagjaként tevékeny-
kedett. Kezdetben drámai szendék, 
valamint fi atal hősnők alakításában 
jeleskedett, később drámai anya-
szerepek művészi megformálója volt. 
Az élete utolsó két évtizedét Buda-
pesten töltötte.

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

Szulák Andrea
Az EMeRTon-díjas énekesnő, szí -
nésznő és műsorvezető Bu-
dapesten született 1964. 
február 8-án Szulák Ist-
ván és Major Rózsa 
lányaként. Zenészi
pályája hollandiai 
jazzklubokban in-
dult, majd a híres 
amszterdami kon-
certteremben sze-
repelve megtalálta 
egyéni hangját az 
európai zenei világ-
ban. Ezután Angliá-
ban és Németországban 
dolgozott tánczenészként. 
Hazatérve a Magyar Rádió rög-
tön felkarolta, ennek köszönhetően 
számos nemzetközi fesztiválon képviselte Magyarországot, többek között elhoz-
 ta Moszkvából az OIRT Fesztivál nagydíját. Miután a Neoton Família együttes 
felbomlott, az új Neoton énekesnője lett (1990 és 1991 közt); ez meghozta számá-
ra a nagy áttörést, az együttműködés eredményeként jelent meg A trónörökös 
című album is. 1993-ban részt vett az Eurovíziós Dalfesztiválon az Árva reggel 
című dalával. Egy évvel később az év legjobb énekesnőjévé választották. A kö-
vetkező években tizenkét nagylemezt adott ki, amelyből egyik (Boldogság, 

gyere haza!) aranylemezzé vált. Televízi-
ós karrierje 1998-ban indult a Ki vagyok 
én? című műsorral. Ez követően több 
tévécsatornán is saját műsort kapott (pl. 
Activity, Szulák Andrea Show, Sztárok 
őszintén, Szulák és más, Az ének iskolá-
ja, A nagy duett). Emellett számos szín-
padi darabban, valamint játékfi lmben is 
szerepelt. Zenei teljesítményét 1992-ben 
EMeRTon-díjjal jutalmazták, 2005 és 2015 
között Gyarmati Gábor élettársa volt, aki-
től 2007-ben kislánya (Rozina) született.

Számos nemzetközi 
fesztiválon képvisel-
te Magyarországot. 
Zenei teljesítményét 
1992-ben EMeRTon-
díjjal jutalmazták.
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