
196 éve
Komáromban világra jött Jókai 
Mór író, újságíró, a magyar iro-
dalom egyik kiemelkedő alakja.

475 éve
Szülővárosában, Eislebenben el-
hunyt Luther Márton német teo-
lógus, a reformáció elindítója.

276 éve
Comóban megszületett Alessand-
ro Volta olasz fizikus, róla nevez-
ték el a volt mértékegységet.

318 éve
Nicomediában meghalt Zrínyi Ilo-
na grófnő, a munkácsi vár hős 
védője, II. Rákóczi Ferenc anyja.

83 éve
Budapesten világra jött Szabó 
István Oscar-díjas, illetve Kos-
suth-díjas filmrendező.

168 éve
Libényi János szabósegéd sikerte-
len merényletet követett el I. Fe-
renc József császár ellen.

123 éve
Modenában megszületett Enzo 
Ferrari olasz versenyautó-terve-
ző, a Ferrari autógyár alapítója.

457 éve
Rómában elhunyt Michelangelo 
Buonarroti olasz szobrász, festő, 
építész és költő.

89 éve
Čáslavban világra jött Miloš For-
man, Oscar-díjas, cseh szárma-
zású amerikai filmrendező.

58 éve
Kármán Tódor magyar születésű 
mérnök, a helikopter megalkotó-
ja John F. Kennedy elnöktől átvet-
te a Nemzeti Tudományos Érem 
nevű kitüntetést.

102 éve
Lattimerben megszületett Jack Pa-
lance Oscar-díjas, ukrán szárma-
zású amerikai színész.

2 éve
Budapesten meghalt Demjén 
Gyöngyvér Jászai Mari-díjas szín-
művésznő.

96 éve
New Yorkban világra jött George 
Kennedy Oscar-díjjal jutalmazott 
amerikai film színész.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Bár a különböző társadalmakban mind másképpen értelmezték a jóslást, 
azonban eme fejlett és kifinomult jóslásrendszerek nagyban hozzájárultak 
az emberiség kultúrájának fejlődéséhez. A rendszereket általában szájha-
gyomány útján terjesztették el egymás között. Sok kultúrában, beleértve 
a kínait, a maját, a mezopotámiait és az indiait, az égboltot nagy tiszte-
lettel vették körül, legyenek azok a bolygók, a csillagok, vagy más égites-
tek, és néhány jelet jóslaterejűnek is tekintettek. Mások különös figyelmet 
szenteltek a környezetüknek, a hegyeknek, folyóknak, vagy akár az álla-
tok reakcióinak, vándorlásainak. Az afrikaiak például különböző csonto-
kat használtak a jóslás rituáléikhoz több évszázadon át. A kínai taoisták 
a kagylók üzenetéből olvastak, mely hexagrammákat még I. Csing hagyta 
rájuk. A vikingek a Rúna-kövekből jósoltak, az ókori román sámánok az ál-
lattetemek beleiből olvasták a jövő üzenetét, melyek különböző formában 
tárultak eléjük. Más kultúrákban a belső hangra figyeltek, mint például 
az ausztráliaiak, akik álmukban látták meg a jóslatot, vagy hallucinációt 
előidéző növényeket fogyasztottak, mint a mazatec indiánok Mexikóban.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A jóslások története

Február 18., csütörtök
Az évből 49 nap telt el, hátravan 
még 316.

Névnapok: Bernadett, Konrád
Egyéb névnapok: Bolivár, Ellák, 
Fla vián, Fláviusz, Konrád, Konstan-
cia, Leó, Simeon, Simon, Szilvánusz

Katolikus naptár: Szent Bernadett, 
Szent Simon
Református naptár:  Bernadett
Unitárius naptár: Ellák, Konrád
Evangélikus naptár: Bernadett, 
Konrád
Zsidó naptár: Ádár hónap 6. napja

A Bernadett  a német gyökerű Ber-
nát férfi név francia megfelelőjének 
női párja, elemeinek jelentése: erős 
medve. Bernadette Peters ismert 
amerikai színésznő, aki az 1970-es 
évek végén nyerte el népszerűségét. 
A Filléreső című romantikus drámá-
ban nyújtott teljesítményéért 1982-
ben Aranyglóbusz díjjal jutalmazták; 
emellett további két alkalommal je-
lölték Golden Globe-ra.
A Konrád férfi név a germán eredetű 
Kuonrat magyar változata, elemeinek 
jelentése: merész és tanács. A kö-
zépkorban négy császár viselte ezt a 
nevet. Önállósult formái: Kunó, Kurt.

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

Sofía Vergara
Az Aranyglóbusz díjra jelölt 
kolumbiai színésznő, te-
levíziós személyiség és 
modell Barranquillá-
ban született 1972. 
július 10-én. Ti -
zenhét évesen fe-
dezte fel őt egy 
reklámügynök, 
aztán egy neves 
üdítőital reklám-
arca lett. Később 
spanyol–angol is-
kolába járt, hogy 
elsajátítsa az angol 
nyelvet, aztán egy főis-
kolán fogorvosnak tanult, 
viszont három év után abba-
hagyta. Tizennyolc éves korában férj-
hez ment fi atalkori szerelméhez, Joe Gonzalezhez, akitől egy fi a született (Man-
olo). Néhány év múlva elvált, és gyermekével együtt Los Angelesbe költözött. 
Színésznőként az igazi áttörést a Modern család című vígjátéksorozat hozta neki 
2009-ben, amelyben egy zajos latin anyukát játszik, aki védeni akarja fi  át min-
denáron és rendkívül családcentrikus. Elmondása szerint azért áll ilyen közel 
hozzá karaktere, mert ő is pont ilyen. Alakításáért négy alkalommal jelölték 
Aranyglóbusz, illetve Emmy-díjra. A fontosabb fi lmjei közé sorolható még a Flú-

gos járat (2004), Raboljuk ki Mick Jaggert! 
(2007), Madea börtönbe megy (2009), Hu-
pikék törpikék (2011), A dilis trió (2012), 
Bérgavallér (2013), Csábítunk és védünk 
(2015), Becstelenek (2018) és Stano (2019). 
2014-ben megismerte Joe Manganiello fi l-
mszínész-producert, akivel 2015-ben ösz-
szeházasodott. Színészi karrierje mellett 
kiegészítő ékszereket tervez a Kay Jewelers 
cégnek. Emellett a Kmart amerikai üzletei-
nek is tervezett ruhákat, valamint 2014-ben 
megalkotta saját (nevét viselő) parfümjét.

A Modern család című 
komédiasorozatban 
nyújtott kiváló alakítá-
sáért négy alkalommal 
jelölték Aranyglóbusz, 
illetve Emmy-díjra. 
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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! 
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