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92 éve
Budapesten megszületett Kertész 

Imre író, műfordító, az egyetlen 

irodalmi Nobel-díjas magyar író.

46 éve
Andrej D. Szaharov szov jet mag-

fizikust, a hidrogénbomba atyját 

Nobel-békedíjjal méltatták.

77 éve
Abdán meghalt Radnóti Miklós 

Baumgarten-díjas költő, a modern 

magyar líra neves képviselője.

203 éve
Orjolban világra jött Ivan Sz. Tur-

genyev orosz író, költő, korának 

egyik kiemelkedő egyénisége.

154 éve
Japánban visszaállították a csá-

szárságot (Meidzsi-restauráció).

126 éve
Munkácson megszületett Uray Ti-

vadar Kossuth-díjas színművész.

117 éve
Wilbur Wright amerikai feltaláló 

végrehajtotta a világ legelső mo-

toros repülőgépes repülését.

119 éve
Budapesten világra jött Fenyő 

László Baumgarten-díjas költő, 

a Nyugat egyik jelentős alakja.

89 éve
Sóséron elhunyt Bauer Rudolf 

olimpiai bajnok diszkoszvető.

124 éve
Cambridge-ben világra jött Ronald 

Norrish Nobel-díjas brit kémikus.

32 éve
Elkezdődött a berlini fal lebontá-

sa, melyet a Német Demokratikus 

Köztársaság kormánya építtetett.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A vasút ősének a fából készült nyompályákat tekintik, ezeket bányákba 

telepítették valamikor a középkorban. A vasból készült pályák az 1760-as 

évek során jelentek meg először Angliában. A legelső személyszállításra 

használt közforgalmú vasúttársaság Londonban jött létre 1803-ban Sur-

rey Iron Railway néven. Ezen lóvontatású vasutak azonban még nem adták 

meg az igazi versenyelőnyt a kor közúti közlekedésével. A vasút diadalát 

a gőzgép alkalmazása hozta el. A legelső gőzmozdonyt az angol Richard 

Trevithick építette, és 1804-ben öt teherkocsit, illetve 16 utast vontatott el 

vele a walesi Pen-y-Darrentől tizenhat kilométerre. Az igazi technikai át-

törést George Stephenson nevéhez kötik, aki összesen tizenhét kísérleti 

mozdonyt épített. 1825-ben a Locomotion No. 1 nevű mozdonyával nyitot-

ták meg a világ első közforgalmú gőzüzemű vasútját Stockton és Darling-

ton közt. 1903-ban útjára indították a világ leghosszabb vasútvonalát 

a Transzszibériát. Kezdetben a szerelvények 40–50 km/órás sebesség-

gel haladtak, ehhez képest mára már léteznek olyan sebességű vona-

lak, amelyeknek az átlagos utazósebessége meghaladja a 200 km/órát.

NAP TÁR  TUDÁ STÁR

A vasút történeteNovember 9., kedd
Az évből 313 nap telt el, hátravan 
még 52.

Névnap: Tivadar
Egyéb névnapok: Boldizsár, Bozsó, 
Fedor, Nátán, Oresztész, Teodor, Ti -
ha mér, Ugocsa, Ugron

Katolikus naptár: Tivadar
Református naptár: Tivadar
Unitárius naptár: Tivadar
Evangélikus naptár: Tivadar, 
Tihamér
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
5. napja

A Tivadar görög gyökerű férfi név, 
a Teodor magyar alakformája, jelen-
tése: Isten ajándéka. Ács Tivadar

(1901–1974) magyar történész és új-
ságíró volt, aki 1930-ban kivándorolt 
Argentínába, ahol tevékenyen részt 
vett az ottani magyarság kulturális 
életében. Később szerkesztője lett a 
Buenos Airesben megjelenő Magyar 
Szó című lapnak, dél-amerikai indi-
án népmeséket gyűjtött, és itt kezdte 
el az amerikai magyarság történetére 
vonatkozó kutatásait. 1936-ban ha-
zatért, majd elsősorban az emigráns 
magyarság művelődés- és kultúrtör-
ténetével foglalkozott.

Gerard Butler
A népszerű skót színész, producer a Glas-
gow közelében lévő Paisley-ben jött 
világra 1969. november 13-án ír 
származású családban. Gyerek-
korában másfél évet Kanadá-
ban töltött, majd a szülei 
válása után az édesanyjá-
val együtt visszaköltözött 
Skóciába. A  glasgow-i egye-
temen szerzett jogi diplomát, 
majd egy jogi cégnél dolgo-
zott, aztán otthagyta az akkori 
hivatását, és színészettel próbál-
kozott. Karrierje a Coriolanus című 
színdarab egyik mellékszerepével in dult 
1997-ben, majd ugyanezen évben fi lm vász-
non is debütált a Botrány a birodalomban és a James Bond: A holnap markában című 
produkciókban. Néhány kisebb alakítás után címszereplőt játszott a Drakula 2000 
és az Attila, isten ostora című fi lmekben. Később felkapott színésszé vált, és olyan 

fi lmekben alakított emlékezetest, mint Az 
operaház fantomja (2004), 300 (2006), Tör-
vénytisztelő polgár (2009), A csúf igazság 
(2009), Exférj újratöltve (2010), Egyiptom 
istenei (2016), Gengszterzsaruk (2018), Gre-
enland: Az utolsó menedék (2020) és a Tá-
madás a Fehér ház ellen-fi lmek. A 2010-
es People’s Choice Award közönségdíjon 
a legjobb akciósztár kategóriában jelölték.

A 2010-es People’s Choice 

Award közönségdíjon a 

legjobb akciósztár kategó-

riában jelölték.

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.

1

2

6

5

3

1

6

7

5

1

8

9

1

9

4

3

5

4

3

4

7

2

7

6

4

1

8

2

1

9

SUDOKU




