
199 éve
Kolozsváron meghalt gróf Bánffy 
György császári és királyi kama-
rás, Erdély kormányzója.

839 éve
Világra jött Assisi Szent Ferenc 
itáliai katolikus rendalapító, köl-
tő, az állatok, kereskedők és a 
természet védőszentje.

55 éve
Freiburg im Breisgauban elhunyt 
Hevesy György magyar szárma-
zású Nobel-díjas kémikus.

168 éve
Kisszeben megszületett Csont-
váry Kosztka Tivadar, a magyar 
festészet kiemelkedő alakja.

94 éve
Heidelbergben meghalt Albrecht 
Kossel Nobel-díjas német bioké-
mikus, a genetika úttörője.

201 éve
Bethelben világra jött Phineas T. 
Barnum amerikai üzletember, a 
híres Barnum Cirkusz alapítója.

52 éve
Budapesten elhunyt Gertler Vik-
tor Kossuth-díjas filmrendező.

175 éve
Budán megszületett Kvassay Je-
nő mérnök, a magyar vízépítés 
egyik reformere.

52 éve
Bostonban meghalt Walter Gropi-
us német mérnök, építész, a Bau-
haus iskola alapítója.

142 éve
St. Louisban világra jött Dwight 
Davis amerikai politikus, a Da-
vis-kupa (nemzetközi férfi tenisz-
torna) megalapítója.

6 éve
Tojonakában elhunyt Nambu Joi-
csiro Nobel-díjas japán–amerikai 
fizikus, egyetemi oktató.

130 éve
A New York állambeli Yonkersben 
megszületett John H. Northrop 
Nobel-díjas amerikai kémikus.

52 éve
Santa Monicában meghalt Leo 
McCarey háromszoros Oscar-dí-
jas amerikai filmrendező, forga-
tókönyvíró, producer.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A szociológia a társadalmi élet összetevői, az egyének, csoportok, szer-
vezetek, intézmények életének, illetve működésének törvényszerűségeit, 
szabályait és folyamatait vizsgáló elméleti és gyakorlati tudomány. Tár-
gyterületei többek közt a család, kisebbségek, oktatás, vallás, politika, 
lakóhely, bűnözés, szellemi és egészségi környezet társadalmi kérdése-
ivel foglalkoznak. Új területei (mint például a hálózatelemzés vagy a kör-
nyezeti szociológia) pedig folyamatosan bővülnek. A szociológia a társa-
dalmi folyamatokat, többek között a társadalmi rétegződés és mobilitás, 
kommunikációelmélet, szociálpszichológia, demográfia és társadalom-
statisztika ismereteivel és eszközeivel vizsgálja. Elemzés alá kerülnek a 
csoportokon belül vagy azok között létrejövő viselkedési formák. A disz-
ciplína kutatási eredményeit oktatók, tervezők, jogászok, hivatalnokok, 
fejlesztők, közgazdászok és más szakmabeliek is használják, akik a tár-
sadalmi problémák megoldásában érdekeltek, és e célból közpolitikai te-
vékenységet folytatnak. A tudományág elnevezése a latin socius (magya-
rul: társ/társaság); valamint a görög logosz (tudás) szavakból jött létre.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A szociológia fogalma

Július 5., hétfő
Az évből 186 nap telt el, hátravan 
még 179.

Névnapok: Emese, Sarolta
Egyéb névnapok: Antal, Anton, 
Cipriána, Ciprienn, Félix, Lotti, Lő-
rinc, Metód, Sarolt, Vilmos, Zoé, Zója

Katolikus naptár: Zaccaria Szent 
Antal, Emese, Sarolta
Református naptár: Emese
Unitárius naptár: Emese, Sarolta
Evangélikus naptár: Emese, Sarolta
Zsidó naptár: Tammuz hónap 
25. napja

Az Emese régi magyar női név, je-
lentése: anyácska. A magyar mito-
lógia szerint Emese az Árpád-házi 
uralkodócsalád ősanyja volt, akinek 
a hitvese feltehetőleg Ügyek törzsfő 
fi a, Álmos vezér volt. A kifejezés a 
magyar nyelv ősi rétegéből ered, 
amely az ótörökben is megtalálha-
tó azonos jelentéssel.
A Sarolta női név a török gyökerű, 
régi magyar Sarolt változata, jelen-
tése: fehér menyét. Később a Károly 
férfi név francia nyelvű női párjá-
nak, a Charlotte-nak a magyarításá-
ra kezdték használni. A Sára névvel 
csak önkényesen kapcsolták össze.

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

Zoe Saldana
A népszerű dominikai származá-
sú amerikai színésznő, for-
gatókönyvíró, producer a 
New Jersey állambe li 
Passaicban született 
1978. június 19-én 
Zoë Yadira Salda-
ña Nazario néven. 
Queensben nevel-
kedett, de miután 
az apja autóbal-
esetben elhunyt, 
az anyjával vissza-
költözött Dominiká-
ba, és itt kezdte a ta -
nulmányait. Már nyolc-
évesen úgy döntött, hogy 
színésznő lesz. Tizenéves korá-
ban rendszeresen táncórákra járt, 
később pedig csatlakozott a Santo Domingó-i Espacio de Danza tánckarhoz. Az 
1990-es évek végén a családjával New Yorkba költözött, és útjára indul a színészi 
karrierje. Első alakítását az Esküdt ellenségek című krimisorozatban nyújtotta, 
majd olyan fi lmekben bukkant fel, mint pl. a Rivaldafényben (2000), Kihevered, 
haver! (2001), A Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka (2003), Terminál (2004), 
A csajom apja ideges (2005), A hatodik kapocs (2006) és a Nyolc tanú (2008). Karrierje 
2009-ben ért a csúcsra, amikor a kilenc Oscar-díjra jelölt Avatar című sci-fi ben meg-

kapta a női főszerepet. Alakításáért számos 
pozitív kritikával illették. A People’s Choice 
Awards amerikai közönségdíjon 2010-ben a 
feltörekvő színésznő kategóriában jelölték, 
A fontosabb fi lmjei közé sorolható még a 
Star Trek (2009), Tökéletes bűnözők (2010), 
Colombiana (2011), Életünk apuval (2014), 
Rosemary gyermeke (2014), Óriásölő (2017), 
valamint a Star Trek-fi lmek (Uhuraként) és 
A galaxis őrzői-fi lmek (Gomora szerepé-
ben). 2013 óta Marco Perego olasz fi lmalko-
tó hitvese, akitől három gyermeke született.

Az Avatar című sci-fi ben 
nyújtott teljesítményéért 
a People’s Choice Awards 
közönségdíjon a feltörek-
 vő színésznő kategóriá -
ban jelölték.
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