
345 éve
Zborón meghalt I. Rákóczi Ferenc 
választott erdélyi fejedelem.

317 éve
II. Rákóczi Ferenc magyar főne-
mest Gyulafehérváron erdélyi fe-
jedelemmé választották.

183 éve
Konstanzban világra jött Ferdi-
nand von Zeppelin német had-
mérnök, a merev kormányozható 
léghajó kifejlesztője.

166 éve
Londonban elhunyt a temesvári 
születésű Brocky Károly festőmű-
vész, a 19. század egyik kiemel-
kedő magyar alkotója.

190 éve
Knoxville-ben megszületett John 
S. Pemberton amerikai gyógysze-
rész, a Coca-Cola megalkotója.

42 éve
Tokióban meghalt Tomonaga Sini-
csiró Nobel-díjas japán fizikus, a 
kvantum-elektrodinamika atyja.

93 éve
Szegeden világra jött Kassai Ilo-
na Kossuth-díjas színésznő.

54 éve
Londonban elhunyt Vivien Leigh 
Oscar-díjas brit színésznő, író.

34 éve
A NATO meghívta Magyarorszá-
got, hogy csatlakozzon a szövet-
séghez 1999-ben.

26 éve
Budapesten meghalt Kovács Pál 
vívó, hatszoros olimpiai bajnok.

138 éve
Budapesten világra jött Gerde 
Oszkár olimpiai bajnok kardvívó.

42 éve
A massachusettsi Cambridge-ben 
elhunyt Robert Woodward Nobel- 
díjas amerikai kémikus.

83 éve
Mezőkeresztesen megszületett 
Koncz Gábor Kossuth-díjas és 
Jászai Mari-díjas színművész.

9 éve
Los Angelesben meghalt Ernest 
Borgnine Oscar-díjas amerikai 
színész, producer.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A súlymértékek megjelenésével párhuzamosan az ókorban bevezették a 
hosszmértékeket. A hosszegység kiválasztásánál a célszerűség azt kö-
vetelte, hogy a megválasztás a kéznél levő tárgyak alapján történjék. En-
nek a nyoma ma is látható: például az angolszász országokban még min-
dig használatos a hüvelyk vagy a láb. A babilóniai rif hossza közel. 995 
mm volt, az egyiptomi pedig 527 mm. A babilóniai számrendszer akkori-
ban a hatosra alapult, az egyiptomi a tizenkettesre; a zsidók rendszere a 
kettőt kombinálta. A római hódítások idején Európában elterjesztették a 
Római Birodalomban alkalmazott mértékegységeket, amelyek jó része, 
esetleg más néven, fennmaradt az ókor alatt. A középkorban próbálták 
egységesíteni a mértékeket, viszont ezek a szándékok csupán térben, il-
letve időben szűken behatároltan éreztették hatásukat. A középkori Eu-
rópa hosszegysége a rőf és a nagy rőf volt. A hosszúság mérésére szol-
gáló mértékek egységesítésére az első kísérletet a francia nemzetgyű-
lésnek 1791-ben hozott határozata tette, amellyel az akkori tudósokból 
alakult mértékbizottság által javasolt métert hosszegységül elfogadta.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A hosszmértékek története

Július 8., csütörtök
Az évből 189 nap telt el, hátravan 
még 176.

Névnapok:  Ellák, Teréz
Egyéb névnapok: Aladár, Arnold, 
Csatád, Edgár, Erzsébet, Eszter, Eu-
gén, Izabella, Jenő, Kilián, Zsóka

Katolikus naptár: Szent Edgár, 
Ellák
Református naptár: Teréz
Unitárius naptár: Teréz
Evangélikus naptár: Ellák, Teréz
Zsidó naptár: Tammuz hónap 
28. napja

Az Ellák férfi név egyes források 
szerint török eredetű, de a legvaló-
színűbb, hogy Attila hun király fi a 
(Ilek) nevének félreolvasásából kelet-
kezett. Apja legidősebb fi a, Buda ha-
lála után őt kívánta örökösévé tenni, 
megtette az akatírok királyának, apja 
halála után viszont, mint a népván-
dorlás korának legtöbb birodalma, 
Attiláé is felbomlott, a felkelt gótok és 
gepidák megverték Ellák seregét.
A Teréz  görög származású női név, 
jelentése bizonytalan, egyes állítások 
szerint: forróság, viszont lehet vadász-
nő vagy Therasia szigetéről származó 
nő is. Rokon nevek: Terézia, Terka.

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.

1

3

6

8
5

7

1
3

1

4

9
2

8

3
9

2

6

2

4

6

7

1

5

4

5

1
9

1

7
2

2

1
3

5
4

7

1

2

3
6

26

1

9

8

6
7

3
2

7

8

4

2

4

9

9

8

6

5

2

 SUDOKU

Milo Ventimiglia
Az Emmy-díjra jelölt amerikai fi lm-
színész a kaliforniai Ana-
heimben jött világra 1977. 
július 8-án. Anyai ágon 
ír, angol, skót, olasz, 
francia, cseroki indi-
án és indiai, apai 
ágon pedig szicíli-
ai felmenőkkel ren-
delkezik. Tanulmá-
nyait Orange Coun-
tyban kezdte meg, 
később elnyert egy 
ösztöndíjat, amely ál-
tal bekerült a San Fran-
ciscó-i Színházi Konzerva-
tórium nyári programjába (itt 
olyan színészek tanultak, mint 
például Nicolas Cage, Winona Ryder 
vagy Danny Glover). Ekkoriban bukkant fel először képernyőn a Kaliforniába jöttem 
és Sabrina című sorozatok vendégszereplőjeként. A színészképző elvégzése után a 
Dél-Kaliforniai Egyetemre (USC) került, majd a Kaliforniai Egyetemre (UCLA). A 90-
es évek végén számos tévészériában alakított mellékkaraktereket, 2000-től pedig 
állandó szereplője lett a Nemek harca című szitkomnak. A következő években lát-
ható volt többek között a Szívek szállodája, Rozsomák, Mob City, Suttogók, Gotham, 
illetve a Hősök című tévés produkciókban, utóbbiért számos pozitív kritikával il-

lették. Karrierje a Rólunk szól című soro-
zattal ért a csúcsra, melynek főszereplője-
ként három Emmy-jelölést kapott. Emellett 
a People’s Choice Awards közönségdíjon 
kétszer jelölték a legjobb férfi  főszereplő 
kategóriában. Mozivásznon a Rocky Balboa 
(2006) című drámában a címszereplő fi át 
alakította, de emlékezetest alakított még a 
Party gimi, A szállítmány (2009), Nagyfi úk 
2 (2013), Grace: Monaco csillaga (2014) című 
fi lmekben is. Ezenkívül gyakran kölcsönzi 
hangját animációs alkotásokhoz.

Karrierje a Rólunk szól 
című drámasorozattal 
ért a csúcsra, amelynek 
főszereplőjeként három 
Emmy-díj-jelölést (2017, 
2018, 2019) kapott.
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