
313 éve
Nyitrán meghalt Esze Tamás tar pai 
jobbágy, kuruc brigadéros, a Rá-
kóczi-szabadságharc hadvezére.

194 éve
Bencencen világra jött gróf Lázár 
Kálmán zoológus, az erdélyi orni-
tológia egyik jelentős alakja.

111 éve
Baden-Badenben elhunyt Robert 
Koch Nobel-díjas német bakte-
riológus, a tbc-bacilus, illetve a 
kolera kórokozó felfedezője.

124 éve
Todmordenben megszületett John 
Cockcroft Nobel-díjas brit fizikus, 
az angol radarrendszer fejlesztője.

457 éve
Genfben meghalt Kálvin János 
francia származású svájci refor-
mátor, a kálvinizmus névadója.

114 éve
Springdale-ben világra jött Ra-
chel Carson amerikai biológus, 
írónő, a nemzetközi környezetvé-
dő mozgalom egyik úttörője.

40 éve
Budapesten elhunyt Pilinszky Já-
nos Kossuth-díjas költő.

110 éve
St. Louisban megszületett Vincent 
Price Grammy-díjra jelölt amerikai 
színész, művészettörténész.

52 éve
Szegeden meghalt Obermayer Er-
nő Kossuth-díjas vegyészmérnök.

106 éve
New Yorkban világra jött Her man 
Wouk amerikai Pulitzer-díjas író.

34 éve
Az arizonai Wickenburgban el-
hunyt John Howard Northrop No-
bel-díjas amerikai biokémikus.

98 éve
Fürtűben megszületett Henry A. 
Kissinger német származású No-
bel-békedíjas amerikai politikus.

33 éve
Berlinben meghalt Ernst Ruska 
Nobel-díjas német fizikus.

99 éve
Londonban világra jött Christop-
her Lee BAFTA-díjas brit színész.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A kaucsuktermő fából származó gumit a 19. század elején kezdték el fel-
használni különböző ipari célokra. 1888-ban John Boyd Dunlop skót állat-
orvos egy forradalmian új eszközzel rukkolt elő, ami egy fakerékre szerelt, 
levegővel töltött gumitömlőből állt, a cső összeillesztési felülete pedig egy 
vastag vászonnal volt beburkolva. A találmányt kezdetben triciklikre sze-
relték. Dunlop később a ponyvavászonra gumidarabokat illesztett, hogy 
megakadályozza a csúszást és növelje a kopásállóságot. A brit Charles K. 
Welch 1891-ben megalkotta az acél peremmagos gumiabroncsot, amely 
fontos áttörést jelentett a kerekek történetében. Ugyanebben az évben a 
francia Michelin testvérek szabadalmaztatottak egy olyan abroncsot, ame-
lyet kézzel lehetett le- és felszerelni. A 20. század elején az amerikai Fires-
tone és Goodyear gyártók kifejlesztették az egyenes falú, acél peremhu-
zalos változatokat. A következő években számos újítás jelent meg az ab-
roncsiparban, így például a rézsútos szövést az 50-es évektől felváltotta a 
körkörös fonás, majd kísérleteztek műselyemmel, nejlon- és acélszövettel, 
aztán a poliamidszálak váltak a gumikerekek elsődleges alapanyagává.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A gumiabroncs története

Május 27., csütörtök
Az évből 147 nap telt el, hátravan 
még 218.

Névnapok: Ágoston, Hella
Egyéb névnapok: Edömér, Gyu-
la, János, Paszkál, Szeverin

Katolikus naptár: Canterbury 
Szent Ágoston, Szent Pelbárt
Református naptár:  Hella
Unitárius naptár: Gyula, 
Edömér
Evangélikus naptár: Hella
Zsidó naptár: Szíván hónap 
16. napja

Az Ágoston latin származású férfi -
név, amely a latin Augustus magya-
rosított formája, elemeinek jelen-
tése: fenséges, magasztos, fennkölt. 
Rokon neve: Ágost. Női párja: Ágos-
ta, Auguszta.
A Hella női név eredete vitatott, 
egyes vélemények szerint az óészaki 
Helga német változata, mások vi-
szont a görög gyökerű Heléna név-
ből eredeztetik. Az első esetében a 
jelentése boldog, egészséges, utóbbi-
nál pedig fényes, sugárzó. Hella fi ktív 
hősnő volt Mihail Bulgakov A Mester 
és Margarita című művében, a sátáni 
Woland professzor segítője.

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

Jeremy Renner
Az Oscar-díjra jelölt amerikai szí-
nész a kaliforniai Modestóban 
jött világra 1971. január 7-
én német, svéd, ír, skót 
és panamai felmenők-
kel rendelkező csa-
lád leszármazottja-
ként. Tanulmánya it 
a szülővárosában 
kezdte a Fred Beyer 
iskolában, majd a 
Modesto Juni or Kol-
légiumban foly tat ta, 
ahol kezdetben krimi-
nológiát, később pedig 
színészetet tanult. Színé-
szi pályája a modestói szín-
ház darabjaiban indult, aztán 
1995-ben képernyőn is debütált a 
Töketlenek című komédiaszériában.. A következő években Los Angelesbe költö-
zött, és elsősorban televíziós produkciókban szerepelt.  A nagy áttörés 2002-ben 
következett be számára, amikor a Kannibál című életrajzi dráma főszerepéért 
számos pozitív kritikával illették. Ezután látható volt A szív csalfa vágyai (2004), 
Neo Ned (2005), Kőkemény Minnesota (2005) és Jesse James meggyilkolása 
(2007) című alkotásokban. Karrierje 2008-ban ért a csúcsra, amikor A bombák 
földjén (2008) című háborús dráma főszerepéért Oscar-díjra jelölték. A Tolvajok 

városa (2010) című krimiben nyújtott telje-
sítményéért ismét Oscar-díjra jelölték, il-
letve Golden Globe-jelölést is kapott. 2011 
óta ő testesíti meg Sólyomszem karakterét 
a Bosszúállók-fi lmciklusban, valamint az 
idén képernyőre kerülő Sólyomszem című 
sorozatban. A fontosabb fi lmjei közé tar-
tozik még az Amerikai botrány (2013), Ide-
gen földön (2013), Érkezés (2016), Gyilkos 
nyomon (2017) és a Haverok harca (2018). 
2014 és 2015 közt Sonni Pacheco férje volt, 
akitől egy gyermeke született.

A bombák földjén (2008), 
illetve a Tolvajok városa 
(2010) című produkciók-
ban nyújtott rendkívüli 
teljesítményéért Oscar-
díjra jelölték.
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