
81 éve
A második bécsi döntés értelmé-
ben Észak-Erdély ismét Magyar-
ország fennhatósága alá került.

447 éve
Szencen világra jött Szenczi Mol-
nár Albert református pap, az el-
ső magyar–latin szótár készítője.

516 éve
Krakkóban elhunyt Habsburg Er-
zsébet magyar királyi hercegnő, 
illetve lengyel királyné.

248 éve
Bécsben megszületett Pollack Mi-
hály építőművész, a magyar klasz-
szicista építészet jelentős alakja.

93 éve
Münchenben meghalt Wilhelm 
Wien Nobel-díjas német elméle-
ti fizikus, egyetemi oktató.

131 éve
Kolozsváron világra jött Remé-
nyik Sándor, az erdélyi magyar lí-
ra egyik kiemelkedő alakja.

61 éve
Zebegényben elhunyt Szőnyi Ist-
ván Kossuth-díjas festőművész.

224 éve
Londonban megszületett Mary W. 
Shelley romantikus írónő, a Fran-
kenstein, avagy a modern Promé-
theusz című mű szerzője.

32 éve
Puhl Sándor levezette első nem-
zetközi mérkőzését, akit később 
négyszer választottak a világ leg-
jobb labdarúgó játékvezetőjének.

281 éve
Westbrookban világra jött David 
Bushnell amerikai mérnök, a ten-
geralattjáró feltalálója.

16 éve
Egy nappal a Katrina hurrikán át-
vonulását követően New Orleans 
területének közel nyolcvan szá-
zaléka víz alá került.

84 éve
Cambridge-ben megszületett Er-
nest Rutherford új-zélandi szár-
mazású brit Nobel-díjas fizikus.

81 éve
Cambridge-ben meghalt Joseph 
John Thomson Nobel-díjas angol 
fizikus, az elektron felfedezője.
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A márkaszimbólumok kialakulását számos történelmi jelenség, valamint 
újítás befolyásolta, ilyen volt a pénzérmék bevezetése, címerek, vízjegyek 
és nyomtatás feltalálása vagy a logógrafikus nyelvhasználat elterjedése. 
A 18. században a fotográfia, illetve a litográfia segítségével megszületett 
a reklámipar, amely egyesítette a képi világot és tipográfiát. A korábban 
csak dekoráció és önkifejezés céljára alkalmazott művészet ezt követően 
többek közt arra is összpontosított, hogy a fogyasztók könnyebben tud-
ják megkülönböztetni a kereskedelemben lévő márkajeleket. Az 1880-as 
évek során az angol Arts and Crafts nevű mozgalomnak köszönhetően a 
mesteremberek és gyártók szemléletmódja azon irányba terelődött, hogy 
törekedjenek termékeik felismerhetővé tételére, így megjelentek az egye-
di logók és vízjelek. A cégjelzések manapság már sok esetben a márka szi-
nonimájaként működnek. Mivel a logó a cég univerzális jelképe és megha-
tározza az arculatát, komoly reklámértéke van, ezért a legtöbb vállalat ko-
 moly összegeket fordít ezeknek a megtervezésére. A logó kifejezés a logo-
gram lerövidült formája, mely a görög logosból származik, jelentése: szó.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A logók története

Augusztus 30., hétfő
Az évből 242 nap telt el, hátravan 
még 123.

Névnap: Rózsa
Egyéb névnapok:  Bodony, Félix, 
Letícia, Patrik, Pázmán, Róza, Ro -
 zalinda, Rozita, Tícia

Katolikus naptár: Szent Félix, 
Szent Rózsa, Letícia
Református naptár:  Rózsa
Unitárius naptár: Róza, 
Rozalinda
Evangélikus naptár: Rózsa
Zsidó naptár: Elul hónap 22. napja

A Rózsa a latin gyökerű Rosa női 
névből ered, jelentése: rózsa. Magyar 
nyelvterületeken a nevet eredetileg 
férfi aknak adták, csak később vált 
közkedvelt női keresztnévvé, alak-
változataival (Róza, Rozalinda, Rozi-
ta) együtt. Péter Rózsa (1905–1977) 
magyar matematikus volt, aki főleg 
a függvények elméletével foglalko-
zott. Számos ismeretterjesztő írása 
jelent meg, például: Játék a végte-
lennel – Matematika kívülállóknak 
(1945) és A számok világa (1948); 
az előbbit több nyelvre is lefordí-
tották. Munkásságát 1951-ben Kos-
suth-díjjal jutalmazták.

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

Cameron Diaz
Az Aranyglóbusz díjra jelölt ameri-
kai színésznő, fi lmproducer és 
korábbi fotómodell a kali-
forniai San Diegóban jött 
világra 1972. augusztus 
30-án Emi lio Diaz ku-
bai születésű olajfú-
ró brigádvezető, illet -
ve Billie Early hol-
land, brit, német és 
cseroki származású, 
amerikai exportügy-
nök lányaként. Karri-
erjét hivatásos modell-
ként kezdte tizenhat éves 
korában, a következő évek 
során Japánban, Ausztráliában, 
Mexikóban, Marokkóban és Párizs-
ban is megfordult. Huszonegy évesen vissza-
tért Kaliforniába, majd jelentkezett  A maszk című komédia szerepválogatására, 
és habár semmilyen színészi gyakorlattal nem rendelkezett, őt választották a női 
főszerepre Jim Carrey oldalán. Ezután olyan fi lmekben bukkant fel mint a Fékte-
len Minnesota és a Hullámzó kedélyek, Az élet sója és Álljon meg a nászmenet!, 
A nemzetközi Ismertséget az Keresd a nőt! című vígjáték hozta meg számára 1999-
ben, amelyért Aranyglóbusz díjra jelölték. A fontosabb produkciói közé tartozik 
még a Egy cipőben (2005), Holiday (2006), Míg a jackpot el nem választ (2008), 

A nővérem húga (2009), Kéjjel-nappal 
(2010), Rossz tanár (2011), A jogász (2013), 
Annie (2014), A csajok bosszúja (2014), a 
Charlie angyalai-fi lmek, valamint A John 
Malkovich-menet (1999), Vanília égbolt 
(2001), New York bandái (2002), utóbbi há-
romért ismét Golden Globe-díjra jelölték. 
1999 és 2003 közt Jared Leto színésszel élt 
együtt, 2003-től 2007-ig pedig Justin Tim-
berlake énekes-színész élettársa volt. 2015 
óta Benjamin Levi Madden zenész hitvese, 
akitől 2019-ben lánya (Raddix) született.

A Keresd a nőt!, A John 
Malkovich-menet, Vaní-
lia égbolt és New York 
bandái című fi lmekben 
nyújtott alakításáért Gol-
den Globe-díjra jelölték.
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a Transversum Media Trade  
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reklam@transversum.ro

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! 

Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek 
és más fé le írá sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
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