
462 éve
Gyulafehérváron meghalt Jagelló 
Izabella magyar királyné, Szapo-
lyai János király felesége, Erdély 
korábbi kormányzója.

516 éve
Brüsszelben világra jött Habsburg 
Mária magyar királyné, II. (Jagelló- 
házi) Lajos király felesége.

93 éve
Sir Alexander Fleming skót bak-
teriológus felfedezte a penicillin 
antibiotikumi hatását.

131 éve
A dél-angliai Torquayban megszü-
letett Agatha Christie brit írónő, 
a krimi koronázatlan királynője.

50 éve
Vancouverben létrejött a Green-
peace, a világ legnagyobb füg-
getlen természetvédelmi és kör-
nyezetvédelmi szervezete.

164 éve
Cincinnatiben világra jött William 
Howard Taft az USA 27. elnöke.

45 éve
Budapesten elhunyt Stefanik Irén 
Jászai Mari-díjas színésznő.

80 éve
Hercegszántón megszületett Al-
bert Flórián, az egyedüli Arany-
labda díjas magyar futballista.

164 éve
Timothy Alder feltaláló szabadal-
maztatta a betűszedőgépet.

127 éve
Párizsban világra jött Jean Renoir 
Oscar-díjra jelölt filmrendező.

26 éve
Budapesten meghalt Petrik József 
Jászai Mari-díjas színművész.

98 éve
Budapesten megszületett Fejes 
Endre Kossuth-díjas író.

76 éve
Mittersill elhunyt Anton Webern, 
osztrák komponista, karmester, 
a 20. század egyik kiemelkedő 
zeneszerzője.

75 éve
New Yorkban világra jött Oliver 
Stone háromszoros Oscar-díjas 
filmrendező, forgatókönyvíró.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A demokrácia olyan politikai rendszer, amely a népnek a közügyekben 
való részvételére épül, és amelyben a szuverén nép a társadalom összes, 
teljes jogú tagja (nem egyén, hatalmi csoport vagy kis csoport) igazgatja 
a közügyeket, beleértve a kormányzást is. Definíció szerint a demokrácia 
egy szabad társadalom (jelentős számú, szavazati joggal rendelkező tag-
jainak hatalmából eredő) politikai rendszer egy közös területen, ahol ha-
talmi fékekkel, ellensúlyokkal biztosítják a társadalom jól szabályozott 
működését, mint például a jóléti társadalom megvalósulását, a közös-
ségi igazságosságot, illetve a közhatalom gyakorlóinak kizárólagos ha-
talomra törésének megakadályozását. Bár a legnépszerűbb meghatáro-
zás szerint a demokrácia jogegyenlőség, az a rendszer, amelyben a népé 
a hatalom, mégis a legtöbb közismert demokrácia közös jellegzetessége 
nem a közvetlen néphatalom, hanem a közhatalom választásának legiti-
mációja. A demokrácia kifejezés az ógörög démosz (nép) és kratein (ural-
kodni) szavak összetételéből származó demokratia kifejezésből ered, je-
lentése: a nép uralma. 2008 óta szeptember 15-e a demokrácia napja.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A demokrácia fogalma

Szeptember 15., szerda
Az évből 258 nap telt el, hátravan 
még 107.

Névnapok: Enikő, Melitta
Egyéb névnapok: Alpár, Debóra, 
Katalin, Katarina, Lóránd, Lóránt, 
Mária, Roland, Töhötöm, Tünde

Katolikus naptár: Fájdalmas 
Anya ünnepe, Enikő
Református naptár: Enikő
Unitárius naptár: Enikő, Tünde
Evangélikus naptár: Enikő, 
Melitta
Zsidó naptár: Tisri hónap 9. napja

Az Enikő női név Vörösmarty alko-
tása a csodaszarvasmondában sze-
replő Enéh névből. Enéh volt Hunor 
és Magor, a hunok és magyarok ős-
apjainak anyja. Jelentése: szarvaste-
hén, ünő. A monda szerint Nimród, 
vagy Ménrót felesége volt, aki a Jafet 
magvából eredő Thana fi a lett volna. 
A Melitta  görög származású női 
név, jelentése: szorgalmas. Önállósult 
alakja: Melissza. Melissa McCarthy  
napjaink ismert amerikai színésznő-
je, akit a Koszorúslányok (2011) és 
a Megbocsátasz valaha? (2018) című 
fi lmekben nyújtott teljesítményéért 
Oscar-díjra jelöltek.

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

Christopher Nolan
Az Oscar-díjra jelölt brit rende-
ző, fi lmproducer és forga-
tókönyvíró Londonban 
született 1970. július 
30-án James Nolan 
reklámügyvezető 
és Christina Jen-
sen amerikai lé -
giutas-kísérő fi -
aként. Tanulmá-
nyait a szülővá-
rosában kezdte el, 
majd a University 
College-ban diplo-
mázott angol iroda-
lomból. Már az egyete-
mi évei alatt rövidfi lmekkel 
foglalkozott. A karrierje 1989-
ben indult a Tarantella című szürre-
ális rövid produkcióval, hét évvel később pedig a Larceny című rövid alkotásá-
val részt vett a cannes-i fi lmfesztiválon. Első nagyjátékfi lmje, a Csapda (1998), 
amelyet ő írt, rendezett és vágott, több nemzetközi fi lmfesztiválon is részt vett 
és díjakat kapott. Ez a sikersorozat hívta fel a fi gyelmet rá, és segített megterem-
teni a Memento (2000) anyagi hátterét, amelyet szintén írt és rendezett, mind 
a kritikusok, mind a nézők körében hatalmas sikert aratott. A következő évek-
ben három egyedi stílusú Batman-fi lmet készített Christian Bale és Gary Old-

man főszereplésével; a Batman: Kezdődik! 
(2005), A sötét lovag (2008), valamint  A sö-
tét lovag: Felemelkedés (2012) című pro-
dukciók kasszasikerré váltak, és számos 
pozitív kritikával illeték a szakemberek. 
A fontosabb munkái közé sorolható még 
az Álmatlanság (2001), A tökéletes trükk 
(2006), Az acélember (2013), Csillagok kö-
zött (2014), Tenet (2020) című fi lmek, illetve 
a Quay (2014) dokumentumfi lm. 1997-ben 
feleségül vette Emma Thomas brit fi lmpro-
ducert, akitől négy gyermeke született.

A7 Eredet (2010) és Dun-
kirk (2017) című fi lmek 
írásáért és rendezéséért, 
illetve a Memento (2000) 
forgatókönyvéért Oscar- 
díjra jelölték.
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