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121 éve
Budapesten megszületett Szilárd 
Leó atomfizikus, az atomreaktor 
és a nukleáris láncreakció elmé-
letének megalkotója.

172 éve
Az Ohio állambeli Milanban világ-
ra jött Thomas Edison amerikai 
feltaláló többek között a villany-
körte és a fonográf megalkotója.

90 éve
Aláírták a lateráni egyezményt, 
amely biztosította a Vatikán szu-
verenitását.

29 éve
Huszonhét évi fogság után kisza-
badult Nelson Mandela dél-afri-
kai fekete aktivista.

94 éve
Megszületett Je szenszky Endre, 
koreográfus, táncos, a magyar 
dzsessztánc műfajalapítója.

93 éve
A kanadai Reginában világra jött 
Leslie Nielsen kanadai–amerikai 
színész, humorista.

74 éve
Winston Churchill, Franklin D. 
Roosevelt és Joszif Sztálin aláír-
ták a jaltai egyezményt.

7 éve
A kaliforniai Beverly Hillsben el-
hunyt Whitney Houston Gram-
my-díjas amerikai énekesnő.

85 éve
Londonban megszületett Mary 
Quant divattervező, a miniszok-
nya (egyik) megalkotója.

83 éve
A Michigan állambeli Lansing-
ben világra jött Burt Reynolds Os-
car-jelölt amerikai színész.

217 éve
Medfordban Lydia M. Child ame-
rikai szerző, a legelső amerikai 
gyermekfolyóirat szerkesztője.

74 éve
Meghalt Gerhard Schmidhuber 
német tábornok, aki emberek tíz-
ezreit mentette meg Budapesten.

6 éve
XVI. Benedek pápa bejelentette, 
hogy lemond pápai jogköreinek 
gyakorlásáról.
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Az algoritmus olyan megengedett lépésekből álló módszer (részle-
tes útmutatás, utasítássorozat vagy recept), amely egy bizonyos fel-
merült probléma megoldására alkalmas. Az algoritmus szó, illetve 
fogalom a matematikából ered, azonban a számítástechnikai kultúra 
elterjedése és popularizálódása ültette át a köznyelvbe. Az eljárást 
lehet alkalmazni például valamilyen élelmiszer elkészítésének mód-
jára, egy bútor összeszerelésére vagy két egész szám legnagyobb 
közös osztójának kiszámolására. A konkrét algoritmus megadásá-
hoz viszont tudni kell, hogy mik a megengedett lépések. Az első me-
chanikai számítógépre írt algoritmust és programnyelvet Ada Lovel-
ace készítette 1842-ben a Charles Babbage által tervezett, de csak 
félig megépített analitikus gép számára. Alan Turing 1937-ben cik-
ket közölt egy absztrakt automatáról, a Turing-gépről, ami az algorit-
musfogalom egy lehetséges matematikai leírása. A fogalom elneve-
zése a bagdadi arab tudós, al-Hvárizmi (780–845) nevének eltorzí-
tott, rosszul latinra fordított változatából ered.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

Az algoritmus fogalma

Február 11., hétfő
Az évből 42 nap telt el, hátravan 
még 323.

Névnapok: Bertold, Marietta
Egyéb névnapok:  Adolf, Dezső, 
Elek, Manyi, Mária, Mariella, Ma-
rion, Paszkál, Teodolinda, Teodóra

Katolikus naptár: Lourdes-i Szűz 
Mária, Bertold, Marietta
Református naptár:  Bertold
Unitárius naptár: Elek, Dezső
Evangélikus naptár: Bertold, 
Marietta
Zsidó naptár: Ádár hónap 6. napja

A Bertold  férfi név a germán ere-
detű Berthold személynévből szár-
mazik, jelentése: pompával ural-
kodó. Berthold Schwarz  német 
Ferenc-rendi szerzetes volt, aki a 
14. század közepén feltalálta a pus-
kaport; egyes kutatók az ágyú felta-
lálását is neki tulajdonítják.
A Marietta női név a bibliai eredetű 
Mária olasz kicsinyítőképzős formá-
ja, jelentése megfejtetlen, minden 
magyarázata vitatott.
II. János Pál pápa 1993-ban felvetett 
kezdeményezésére február 11-ét a 
betegségben szenvedők világnapjá-
nak nyilvánították.

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

Maria Callas (1923–1977)
A világhírű szoprán opera-
énekesnő New Yorkban 
született María Ke-
kilía Kalojeropú-
 lu néven; görög 
bevándorló ap-
ja azonban a 
könnyebbség 
kedvéért a Cal-
las nevet adta 
a lányának. 
Miután 1937-
ben elváltak a 
szülei, anyjával 
együtt hazautazott 
Athénba. Itt énekta-
nulmányokat folytatott, 
majd 1940-ben lépett először 
az athéni operaház színpadára.
1945-ben meghallgatáson vett részt a New York-i Metropolitan operaházban, mi-
vel azonban nem tetszett neki a felajánlott szerep (Leonóra a Fidelióból) inkább 
visszamondta a felkérést. 1947-ben Olaszországba utazott, ahol a La Gioconda 
című operának főszereplőjeként lépett a híres veronai aréna színpadára. Ez az 
előadás hozta meg számára az áttörő sikert. Sorra hódította meg a világ opera-
házait. Hírnevét elsősorban a bel canto technikájának, valamint hatásos drámai 
képességeinek köszönhette. Az új csillag színészileg is képezte magát. Ezután 

megismerkedett az olasz Giovanni Battis-
ta Meneghinivel, aki férje és impresszári-
ója lett, de 1959-ben elvált tőle. Későbbi 
botrányai miatt gyakran szerepelt bul-
várlapok címoldalán. Párizsban hunyt 
el szívroham következtében. Rajongói La 
Divinaként vagy primadonna assoluta-
ként emlegették. Fellépései mellett szere-
pelt a Médea (1969) című játékfi lmben is. 
2017-ben Tom Wolf rendezésében Maria 
Callas-sztori címmel életrajzi dokumen-
tumfi lm készült róla.

Hírnevét elsősorban 
a bel canto techni-
kájának, valamint 
hatásos drámai ké-
pességeinek köszön-
hette.

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

Fotó
Olvasószerkesztő

Tördelőszerkesztők
Reklámgrafi ka

Korrektorok
Tévéműsor, Szórakozás

Reklám

Lapterv
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Fülöp-Székely Botond, Horváth Bálint Ottó, 
Kovács Attila, Molnár Melinda, 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 – Nagy László (0799-946850, nagy.laszlo@
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 
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