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467 éve
Zólyomban világra jött Balassi Bá-
lint, a magyar reneszánsz költé-
szet kiemelkedő alakja.

281 éve
III. Károly magyar király halála 
után Mária Terézia lépett a trón-
ra, és megkezdődött az osztrák 
örökösödési háború.

100 éve
IV. Károly volt magyar király fe-
leségével Magyarországra érke-
zett, hogy visszaszerezze a trónt.

130 éve
Cheshire-ben megszületett James 
Chadwick Nobel-díjas angol fizi-
kus, a neutron felfedezője.

57 éve
New Yorkban elhunyt Herbert C. 
Hoover az USA 23. elnöke.

167 éve
Charleville Mézières-ben világra 
jött Arthur Rimbaud francia költő, 
a szimbolizmus jeles képviselője.

34 éve
Budapesten meghalt Sulyok Má-
ria Kossuth-díjas színművésznő.

138 éve
Lugoson megszületett Lugosi Béla 
magyar származású amerikai szí-
nész, aki ’60-ban csillagot kapott 
a hollywoodi hírességek sétányán.

72 éve
Norman J. Woodland és Bernard 
Silver amerikai feltalálók szaba-
dalmaztatták a vonalkód elődjét.

389 éve
East Knoyle-ben világra jött Chris-
topher Wren brit építész, aki újjá-
építette Londont az 1666-ban be-
következett tűzvész után.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A pálinka hagyományos magyar gyümölcspárlat, melyet csakis erjesz-
tett gyümölcscefre, gyümölcsmust vagy gyümölcsvelő párlásával ké-
szítenek. Szintén ide sorolják a (törvényi szempontból különálló) tör-
kölypálinkát, amely erjesztett szőlőtörköly párlata. Mindezek bizonyos 
helyi változataik európai uniós eredetvédettséget élveznek: a pálinka 
elnevezést csupán Magyarország és négy osztrák tartomány használ-
hatja. Az italfélének leggyakrabban szilva, körte, alma, kajszibarack, 
meggy, cseresznye, szőlőtörköly vagy eper az alapanyaga, de bármi-
lyen Magyarországon termesztett gyümölcsféléből (az osztrák tarto-
mányokban kizárólag helyi kajszibarackból) készülhet. A 20. száza-
dot megelőzően ezt az alkoholos italt döntően szilvából állították elő. 
A pălincă eredetvédett román párlat, amely a magyar változatoktól törvé-
nyi szempontból független. A magyar pálinka szó a 17. századi megjele-
nésétől kezdve égetett szeszt jelentett. Az évszázadok során a szeszes 
ital bizonyos változatának népies nevei is születtek (pl. ákovita, célzó-
víz, szilvórium, guggolós, kerítésszaggató, fütyülős, papramorgó stb.).

NAPTÁR  TUDÁSTÁR

A pálinka történeteOktóber 20., szerda
Az évből 293 nap telt el, hátravan 
még 72.

Névnap: Vendel
Egyéb névnapok: Artúr, Aurélián, 
Bendegúz, Délia, Fülöp, Irén, Iringó, 
János, Kleopátra, Ödön, Saul, Vitális
Katolikus naptár: Szent Vendel, 
Szent Kleopátra
Református naptár: Vendel
Unitárius naptár: Irén
Evangélikus naptár: Vendel, 
Kleopátra
Zsidó naptár: Hesván hónap 
14. napja

A Vendel  férfi név a germán gyökerű 
Wendelin és Wendelmar személyne-
vek rövidülése, jelentése: a vandálok 
népéhez tartozó. Női párja: Vendeli-
na. Szent Vendel (554 körül – 617) 
skót herceg volt, aki titkokban el-
hagyta a királyi udvart, hogy ma-
gányában istennek szolgálhasson. 
Németországban, Westrich mellett 
egy kis házban telepedett meg, majd 
koldulással kereste kenyerét. Szent 
életmódjának híre hamar elterjedt. 
Később a tholei kolostor apátjának 
választották, majd pappá szentelték. 
A középkor óta a pásztorok védő-
szentjükként tisztelik.

Rachel Brosnahan
Az Aranyglóbusz és Emmy-díjas ameri-
kai színésznő, producer a wisconsini 
Milwaukee-ben született 1990. jú-
lius 12-én brit és ír felmenőkkel 
rendelkező családban. Az illi-
nois-i Highland Parkban nőtt 
fel, itt kezdte a tanulmányait 
is, majd a northwoodi gim-
náziumban folytatta, vé gül a 
New York-i Egyetem művész-
iskolájában diplomázott. Szí-
nészi adottsága már a diákévei 
alatt megmutatkoztak, több isko-
lai musicalben, színdarabban fellé-
pett. Mozivásznon debütált A túlvilág 
szülötte című thriller mellékszereplőjeként. 
Számos epizódkarakter megformálása után 2014-től állandó szereplője lett a Feke-
telista, Kártyavár és Manhattan című tévészériáknak. A nagy áttörést, illetve nem-
zetközi sikert A csodálatos Mrs. Maisel című sorozat főszerepe hozta meg számára 

2017-ben, a kiváló teljesítményéért három-
szor jelölték Aranyglóbusz díjra (ebből ket-
tőt elnyert), és négyszer Emmy-díjra (amely-
ből egyet bezsebelt). Emellett még látható 
volt a Hétköznapi titkaink (2015), A hazafi ak 
napja (2016) és A küldönc (2020) című pro-
dukciókban. 2018 óta Jason Ralph színész 
hitvese, akivel a Manhattan című sorozat 
forgatásán ismerkedett meg 2014-ben.

A csodálatos Mrs. Maisel 
című sorozat főszerepéért
két Aranyglóbusz és egy 
Emmy-díjjal jutalmazták.

PORTRÉ

EZEN A NAPON

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a kilenc sorban és kilenc  oszlopban megtalálható legyen 1-től 
9-ig minden szám, illetve a kilenc kis négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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