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n …1949. február 1-jén vette fel a „Budapest
1” adó a Kossuth, és a „Budapest 2” adó a Pe-
tôfi nevet. (2007-ben visszarendezôdtek.)

n …Déry Tibor regényíró, a Képzelt riport
egy amerikai pop-fesztiválról írója ugyanazon a
napon halt meg, mint Elvis Presley – 1977. au-
gusztus 18-án.

n …Magyarországnak még nem volt orvosi
végzettségû államfôje, talán nem is lesz.
Ausztriának sem volt, de majdnem lett. Kurt
Steyrer (1920–2006) Linzben született, Bécsben
és Prágában végezte orvosi tanulmányait. Bôr-
gyógyászként tevékenykedett, majd egészség-
ügyi és környezetügyi miniszter lett. A Szoci-
áldemokrata Párt 1986-ben jelölte köztársasági
elnöknek, de a választáson vereséget szenve-
dett Kurt Waldheimtôl, aki 6 éven át töltötte be
a tisztséget. 

n …a Magyar Tudományos Akadémiának
31 tudományágban vannak akadémiai dokto-
rai. Míg például a biológia, fizika, kémia, or-
vostudomány területén sok MTA-doktor van,
addig geofizikából, meteorológiából, régészet-
bôl csak egy-egy személy rendelkezik ilyen tu-
dományos minôsítéssel. 

n …MTI-forrás szerint Japánban a legalább
százéves emberek száma tavaly óta csaknem 4
ezerrel nôtt. Jelenleg 36 ezer 276 legalább év-
százados embere van a szigetországnak. 1963-
ben még csak 153 ennyire hajlott korú élt
Japánban. A tudósok a hosszú életkor okaként
az egészséges étrendet, a szoros közösségi éle-
tet említik, továbbá a könnyû hozzáférést a jó
egészségügyi ellátáshoz.

n …ez évben jelent meg Birtalan Gyôzô bel-
gyógyász, orvostörténész, címzetes egyetemi
tanár Emberekrôl és állatokról verseskötete.

n …A 32 éves magyar résztvevô, Molnár
Krisztina a pekingi olimpián rúdugrásban in-
dult. Ez volt harmadik olimpiája. Öt olimpiá-
val ezelôtt más sportágban, a nôi tornacsapat-
tal 6. helyezést ért el.

n …az osztrák-svájci rendezésben a nyár fo-
lyamán lezajlott labdarúgó Európa-bajnokság
heteken át széles körû figyelemnek örvendett.

A sikeresen szereplô horvát válogatott eseté-
ben egy különleges hír adódott. A 28 éves Ivan
Klasnic eredményesen tért vissza az élsporto-
lók közé, miután elôzôleg veseátültetésen
esett át. A gólt is szerzô játékos az elsô vese-
transzplantált futballista az Európa-bajnoksá-
gok történetében.

n …általában az újságokban jelzik, ki írta az
adott cikket. A híres brit gazdasági folyóirat az
Economist viszont soha nem közli a cikk szer-
zôjének nevét.

n …a világ legsikeresebb szólóénekese, az
amerikai Madonna Louise Veronica Ciccone
Ritchie augusztus 16-án volt 50 éves. A popki-
rálynô eddig több mint 120 millió albumot és
40 millió kislemezt adott el. Vagyonát közel
félmilliárd dollárra becsülik.

n …70 éve, 1938. szeptember 17-én Pápán
megnyílt az elsô hazai automata távbeszélô
központ (Rotary 7DU típusú).

n …a Romániában dolgozó 35 ezer orvos-
nak eddig húsz százaléka kérvényezte a kül-
földre távozást, ami az egész ország egészség-
ügyi rendszerének összeomlásához vezethet.

n …október 6-án, a magyarországi Quinti-
les a Magyar Tudományos Akadémián fényes
körülmények között, tudományos üléssel ün-
nepelte fennállásának 10. évfordulóját. A prog-
ramon részt vett és elôadást is tartott dr. Den-
nis Gillings, a Quintiles Transnational egy-
személyes tulajdonosa. A North Carolina
(Chapel Hill) egyetem biostatisztikus pro-
fesszora 1974-ben kezdett foglalkozni gyógy-
szeripari statisztikai tanácsadással és adatfel-
dolgozással. Vállalkozását 1982-ben 10 mun-
katárssal alapította meg. A Quintiles ma a vi-
lág piacvezetô cége, közel 22 000 alkalmazot-
tal! Az elmúlt 26 évben sok más mellett a cég
30 olyan gyógyszer kifejlesztésében vett részt,
melyek ma piacvezetôk.

n …nem csodálható, hogy a Parlament épü-
letében, a Vadászterem 225 négyzetméteres
szônyege elkopott, hiszen már 70 éves. Az új
szônyeget a híres békésszentandrási szônyeg-
szövô mûhely kézi csomózással készíti el, 47
millió forintért.


