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285 éve
Pozsonyban megszületett Kem-
pelen Farkas tudós, feltaláló, a 
sakkozógép megépítője.

236 éve
Grenoble-ban világra jött Stend-
hal (Marie-Henri Beyle) francia író.

252 éve
Mária Terézia úgynevezett úrbér-
rendelettel szabályozta a magyar-
országi jobbágyok helyzetét.

228 éve
Pakson megszületett Gebhardt 
Xavér Ferenc orvos, az első, aki 
tanári székfoglaló beszédét ma-
gyarul tartotta.

206 éve
Megszületett Turóczi Mózes réz-
műves, szabadságharcos, Gábor 
Áron rézágyúinak szakembere.

187 éve
Párizsban világra jött Édouard Ma-
net francia impresszionista festő.

87 éve
Budapesten elhunyt Harkányi Bé-
la báró csillagász, aki a csillagok 
hőmérsékletének meghatározá-
sával foglalkozott.

101 éve
New Yorkban megszületett Gert-
rude Belle Elion Nobel-díjas bio-
kémikus, több életmentő gyógy-
szer felfedezője.

134 éve
Budapesten világra jött Fülep La-
jos Kossuth-díjas művészettörté-
nész, református lelkész.

63 éve
Londonban elhunyt Korda Sándor 
(Alexander Korda) filmrendező.

267 éve
Rómában világra jött Muzio Cle-
menti olasz zeneszerző, zongo-
rista, zenekiadó és karmester.

112 éve
Budapesten megszületett Doma-
novszky Endre festő, grafikus.

30 éve
Meghalt Salvador Dali szürrealis-
ta festőművész.

75 éve
Budapesten világra jött Tahi Tóth 
László Kossuth-díjas színész.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A görög konyha Európa egyik legösszetettebb gasztronómiája, amely 
sok változáson ment át az évszázadok során, míg eljutott a jelenle-
gi formájába, amely (pl. a gyorsbárokkal, salátaféléivel és húsételei-
vel) meghódította Európát, majd a világ többi szegletét is. A 20. század 
előtt a görög népek konyháját három jól elkülöníthető stílus jellemez-
te. A legelső a szárazföldi, mely az ókori görög konyhakultúrát is magá-
ban foglalta; főként zöldséget és hüvelyeseket használt (pl. padlizsán, 
bab, csicseri borsó, tökfélék, uborka stb.), különféle gabonafélét, olaj-
bogyót, később pedig paradicsomot és paprikát. A második a görög 
szigetvilág lakóinak konyhaművészete, amelynek meghatározó ténye-
zői voltak a különböző tengeri kereskedelmi útvonalak. A harmadik a 
kis-ázsiai: az itt élő görögök étrendjét a szomszédos bevándorló örmé-
nyek, törökök és perzsák tették változatossá; ezért ez a konyha sokkal 
fűszeresebb, mint az előző kettő, és olyan alapanyagok is megjelennek, 
mint a fenyőmag vagy az aszalt gyümölcsök. Napjainkban a görög kony-
ha már számos hasonlóságot mutat más mediterrán országokéval is.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A görög konyha eredete

Január 23., szerda
Az évből 23 nap telt el, hátravan 
még 342.

Névnapok: Rajmund, Zelma
Egyéb névnapok:  Alfonz, Bertram, 
Emerencia, Emese, János, Manyi, 
Mária, Mirjam, Molli, Rajmond

Katolikus naptár: Emese, Emeren-
cia, Zelma
Református naptár: Aladár, Zelma
Unitárius naptár: Aladár, Zelma
Evangélikus naptár: Rajmund, 
Zelma
Zsidó naptár: Svát hónap 17. napja

A Rajmund germán eredetű férfi -
név, elemeinek jelentése: tanács, 
döntés és védelem. Női párja: Raj-
munda. Rokon neve: Rajmond. Badó 
Rajmund (1902–1986) magyar birkó-
zó volt, aki az 1924-es párizsi nyári 
olimpiai játékokon bronzérmes lett. 
Három évvel később a budapesti Eu-
rópa-bajnokságon kötött fogású bir-
kózásban aranyérmet nyert. 1934-től 
Egyiptomban telepedett le, ahol több 
éven át edzőként működött.
A Zelma női név az arámi származá-
sú Szalóme személynév arab alak-
formájából önállósult, elemeinek je-
lentése: Sion békéje.

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

Sandra Bullock
Napjaink egyik legis-
mertebb Oscar-díjas 
amerikai színésznője 
a virginiai Arling-
tonban született 
1964-ben ala-
bamai énekta-
nár és német 
származású 
opera-énekes-
nő gyermeke-
ként. Fiatalko-
rában több mint 
10 évet töltött Né-
metországban és 
Ausztriában. Már 
nyolcévesen fellépett 
Nürnbergben, Bécsben és 
Salzburgban. Az Egyesült Álla-
mokba való visszatérte után színészetet tanult. Miután az egyik vizsgaelőadáson 
Csehov Három nővérében sikert aratott, számos tévésorozatban kapott főszere-
pet. Az igazi áttörést a Féktelenül (1994) című fi lm jelentette számára. 1996-ban a 
legjobban fi zetett színésznők közé emelkedett. Az 1990-es években és a 2000-es 
évek során több ismert színésszel (Matthew McConaughey, Bob Schneider, Ryan 
Gosling) járt együtt. 2005-ben férjhez ment Jesse G. James műsorvezetőhöz, azon-
ban a házasságuk 2010-ben válással végződött. Ugyanezen évben Bullock örökbe 

fogadott egy kisfi út (Louis Bardo), 2015-ben 
pedig egy kislányt (Laila). A szív bajnokai 
(2009) című drámában nyújtott alakítá-
sát Oscar-díjjal jutalmazták. A Gravitáció 
című űrdráma főszerepéért 2014-ben újból 
Oscar-díjra jelölték. Emellett ötször jelölték 
Aranyglóbusz díjra. Az amerikai Forbes ma-
gazin szerint az 56 millió amerikai dolláros 
jövedelmével 2010-ben Sandra Bullock volt 
a világ legjobban kereső színésznője. Eddig 
több mint ötven játékfi lmben játszott, leg-
többször romantikus vígjátékokban.

A szív bajnokai (2009) és 
a Gravitáció (2013) című 
fi lmdrámákban nyújtott 
alakításaiért Oscar-díjra 
jelölték, előbbiért meg-
kapta az Oscar-szobrot.

PORTRÉ EZEN A NAPON

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség vé le mé nyét tük   rö zik!

Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok közléséről dönt sön. 
Kéz ira to kat  nem őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesztőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Székelyhon
Székelyföld napilapja, 

az Erdélyi Médiatér Egyesület 
médiaportfóliójának tagja.

A Székelyhon a Csíki Hírlap, 
a Gyergyói Hírlap, az Udvarhelyi Híradó 

és a Vásárhelyi Hírlap című újságok 
eggyé válásával létrejött napilap.

Szerkesztőségi ta gok
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Olvasószerkesztő

Tördelőszerkesztők
Reklámgrafi ka

Korrektorok
Tévéműsor, Szórakozás

Reklám

Lapterv

Antal Erika, Barabás Hajnal, Dobos László, 
Fülöp-Székely Botond, Horváth Bálint Ottó, 
Kovács Attila, Molnár Melinda, Molnár Rajmond, 
Pál Gábor, Szász Cs. Emese, Széchely István, 
Zátyi Tibor
Barabás Ákos, Gábos Albin, Haáz Vince
Sólyom Erika
Bajkó Zsuzsa, Csáki Ferenc, Smid Kitti
Tóth Szilárd
Ravasz Réka, Tamás Zsanett
Gräf Botond
Csíkszék, Gyergyószék – Kelemen Tímea (0726-
720308, kelemen.timea@transversum.ro); Maros-
szék – Szatmári Bence (0726-720280, szatmari.bence@
transversum.ro); Udvarhelyszék – Gagyi Erika 
(0726-720341, gagyi.erika@transversum.ro)
Mihály László, Tókos Attila

Ügyfélszolgálataink:

530211 Csíkszereda, Márton Áron u. 18. szám 
• Telefon: 0266-371100 

• E-mail: csikihirlap@csiki-hirlap.ro, 
hirdetes@csiki-hirlap.ro

535500 Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 15. szám 
• Telefon: 0266-361201 

• E-mail: hirlap@gyergyoi-hirlap.ro, 
hirdetes@gyergyoi-hirlap.ro

540065 Marosvásárhely, Borsos Tamás u. 11. szám 
• Telefon: 0265-260170 

• E-mail: hirdetes@szekelyhon.ro

535600 Székelyudvarhely, Bethlen Gábor u. 55. szám 
• Telefon: 0266-218361 

• E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro, 
hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
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