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143 éve
Nyíregyházán világra jött Krúdy 
Gyula író, hírlapíró, a modern ma-
gyar prózaírás nagymestere.

501 éve
Ferdinánd Magellán portugál ten-
gerész elérte a később róla elne-
vezett tengerszorost.

188 éve
Stockholmban megszületett Al-
fred Nobel svéd kémikus, a di-
namit feltalálója, valamint a No-
bel-alapítvány létrehozója.

41 éve
Theora Stephens afroamerikai 
fodrásznő szabadalmaztatta az 
árammal működő hajsütővasat.

231 éve
Mâconban világra jött Alphonse 
de Lamartine francia költő, a fran-
cia romantika kiemelkedő alakja.

37 éve
Budapesten meghalt Őze Lajos 
Jászai Mari-díjas és posztumusz 
Kossuth-díjas színművész.

249 éve
Ottery St. Maryben megszületett 
Samuel Coleridge brit költő, az 
angol romantika egyik alapítója.

37 éve
A Párizs melletti Neuilly sur Seine- 
ben elhunyt François Truffaut Os-
car-díjra jelölt, illetve BAFTA-díjas 
francia rendező, producer, író.

94 éve
Szegeden világra jött Körmen-
di János Kossuth-díjas és Jászai 
Mari-díjas színművész.

57 éve
New Yorkban bemutatták a My 
Fair Lady című musicalt.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Az agyagtégla pontos eredete nem ismert, de fennmaradt írások szerint 
az ókori Mezopotámiában már létezett. A téglagyártás történetében az 
egyik fontos mérföldkő az égetett tégla megjelenése volt az időszámí-
tásunk előtti 3. évezredben. Ennek az ellenállósága lehetővé tette a tar-
tós szerkezetek megépítését, amire korábban nem volt rá mód. A római 
kori építészet nagy alkotásai már téglából készültek, aztán a Bizánci Bi-
rodalom tovább finomított ezen építőanyag gyártásán. Többek közt így 
épült a mai Isztambulban lévő Hagia Szophia. A középkori kínaiak olyan 
eljárásokat dolgoztak ki, amelyek ellenállóbbá, illetve szilárdabbá tették 
a téglát. A 13. századra a tégla szinte mindenhol a világon ismertté vált. 
A 17. század során a technika fejlődése révén a termék olcsóbb lett, így a 
szegényebb rétegekhez is eljutott. A 18. században új eljárásokat fejlesz-
tettek ki, melyek hozzájárultak a tégla nagy mennyiségű előállításához. 
A 19. századra a gépesítés bevezetésével az ipari és üzleti létesítmények 
kedvelt építőanyaga lett. A 20. században forradalmian új termékek ke-
rültek a piacra, illetve új módszereket dolgoztak ki ezek felhasználására.

NAPTÁR  TUDÁSTÁR

A téglagyártás történeteOktóber 21., csütörtök
Az évből 294 nap telt el, hátravan 
még 71.

Névnap: Orsolya
Egyéb névnapok: Celina, Hilárion, 
Kende, Klementina, Larion, Laurent, 
Szelina, Tünde, Ursula, Zelina, Zsolt

Katolikus naptár: Szent Orsolya, 
Szent Celina, Zsolt
Református naptár: Orsolya
Unitárius naptár: Orsolya, Tünde
Evangélikus naptár: Orsolya
Zsidó naptár: Hesván hónap 
15. napja

Az Orsolya a latin Ursula női névből 
ered, jelentése: kis medve (az égbol-
ton látható, azonos nevű csillagkép-
re utal). A svájci születésű Ursula
Andress a ’60-as évek sztárszínész-
nője volt, aki a fi lmezéssel egy római 
vakáció alkalmával került kapcsolat-
ba. Az átütő sikert az első James Bond-
fi lm (Dr. No) hozta számára 1962-ben, 
a teljesítményéért Aranyglóbusz díjjal 
jutalmazták. Később olyan színészek-
kel játszott együtt, mint Frank Sinat-
ra, Marcello Mastroianni vagy Elvis 
Presley. Hírnevét azonban leginkább 
a Playboy-magazin fotóinak, illetve 
szerelmi ügyeinek köszönheti.

Kim Kardashian
Az örmény származású amerikai televí-
ziós személyiség, üzletasszony Los 
Angelesben jött világra 1980. ok-
tóber 21-én. 2007-ben szerzett 
ismertséget magának, amikor 
egy nyilvánosságra került 
botrányos videója miatt a 
bíróság ötmillió dollár kár-
térítést ítélt meg neki. Abban 
az évben az E! tévécsatornán 
bemutatták az ő és családja 
életét bemutató valóságshow-t 
Keeping Up with the Kardashi-
ans (Lépést tartani a Kardashianok-
kal) címmel. A műsor több folytatást is 
kapott, amely nagy népszerűségek örven-
dett. 2010-ben Kim volt a legjobban kereső valóságshow-sztár közel 6 millió dollá-
ros bevétellel. Lánytestvéreivel, Kourtney-vel és Chloéval megalapították a D-A-S-H 
nevű butikláncot, ahol ruházati cikkek mellett parfümöket is árusítanak. 2011-ben 

Kim tévéműsor keretében kötött házasságot 
Kris Humphries kosárlabda-játékossal, aki 
ellen 72 napi házasság után válópert nyúj-
tott be. 2013 júniusában kislánya (North) 
született Kanye West rappertől, akivel aztán 
2014 tavaszán összeházasodott. A People’s 
Choice Awards amerikai közönségdíjon há-
romszor jelölték a kedvenc televíziós sztár 
kategóriában (amelyből egyet elnyert).

A People’s Choice Awards 
közönségdíjon háromszor 
jelölték a kedvenc televízi -
ós sztár kategóriában.

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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