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52 éve
Budapesten elhunyt Kodály Zol-
tán Kossuth-díjas zeneszerző, ze-
netudós, népzenekutató, zenepe-
dagógus.

544 éve
Megszületett Michelangelo Buo-
narroti olasz festő, szobrász, épí-
tész és költő.

400 éve
Párizsban világra jött Cyrano de 
Bergerac francia barokk író.

152 éve
Pesten meghalt Hild József épí-
tész, a magyar klasszicista építé-
szet egyik legnagyobb alakja.

92 éve
A kolumbiai Aracatacában meg-
született Gabriel García Márquez 
Nobel-díjas író, elbeszélő.

232 éve
Straubingban megszületett Jo-
seph von Fraunhofer német ve-
gyész, csillagász, fizikus.

120 éve
Felix Hoffmann német vegyész 
szabadalmaztatta az aszpirint.

132 éve
Kiskunfélegyházán megszületett 
Holló László Kossuth-díjas festő.

47 éve
Newarkban világra jött Shaquil-
le O’Neal NBA kosárlabdasztár, 
rapper és színész.

166 éve
A velencei Teatro La Fenicében 
bemutatták Giuseppe Verdi Travi-
ata című operáját.

169 éve
Elhunyt Charles de Bernard fran-
cia író, újságíró.

73 éve
Megszületett Dave Gilmour brit 
rockgitáros, énekes, zeneszerző 
és szövegíró, a Pink Floyd tagja.

82 éve
Világra jött Valentyina Vlagyimi-
rovna Tyereskova-Nyikolajeva, az 
első női űrhajós.

119 éve
Stuttgartban elhunyt Gottlieb 
Daimler német gépészmérnök az 
első motorbicikli tervezője.
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A közigazgatás azon szervezetek összessége, amelyek közhatalmat 
gyakorolva, az állam vagy az önkormányzat nevében közfeladatokat 
látnak el, és jogszabályokat hajtanak végre. A helyi közügyekben az 
önkormányzati igazgatás, az országos jelentőségű ügyekben főleg a 
központi közigazgatás jár el. A Római Birodalom az ókorban jelentős 
császári közigazgatást épített ki, azonban a legendásan szerteága-
zó közigazgatás megvalósulása már a Bizánci Birodalomban történt 
meg. A kínai Tang-dinasztia (7–8. század) volt az első olyan uralko-
dócsalád, amely írásos versenyvizsgákon választotta ki a hivatalno-
kait. Itt a közigazgatási vagy kormányzattörténeti ismeretek helyett 
egy adott, kötött versmérték szerint kellett filozófiai fogalmazványt 
írni a kínai klasszikusokból. A későbbiekben az adminisztrációt szá-
mos országban az államigazgatással azonos fogalomként kezelték, 
és a közigazgatás összes területét központosították. Ezután megala-
kultak a helyi önkormányzatok, a közigazgatás és az államigazgatás 
fogalma pedig elkülönült egymástól.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A közigazgatás története

Március 6., szerda
Az évből 65 nap telt el, hátravan még 
300.

Névnap: Inez
Egyéb névnapok: Ágnes, Agné-
ta, Elvira, Felicita, Frigyes, Ilona, 
Jenő, Koletta

Katolikus naptár: Leonóra, Inez, 
Fridolin, Szent Koletta
Református naptár:  Inez
Unitárius naptár: Frigyes, Jenő
Evangélikus naptár: Leonóra, 
Inez
Zsidó naptár: Ádár hónap 29. napja

Az Inez a görög származású Ágnes 
spanyol alakformája, elemeinek je-
lentése: szent, tiszta és szemérmes.
Inês de Castro (1325 körül – 1355) 
kasztíliai nemesasszony volt, I. Pé-
ter portugál király kedvese, akit a 
halála után Portugália királynéjává 
nyilvánítottak, mivel az uralkodó 
kijelentette, hogy 1354-ben titok-
ban feleségül vette őt. A házasság 
megkötését azonban több kortárs 
megkérdőjelezte, és az utókor is vi-
tatja. Alig harmincévesen hunyt el, 
tragikus sorsa később több irodalmi, 
valamint képzőművészeti alkotást 
ihletett.

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

Andrzej Wajda (1926–2016)
Az Oscar-díjas lengyel 
fi lmrendező Suwałki-
ban született 1926. 
március 6-án kato-
natiszt és tanárnő 
fi aként. Lengyel-
ország német 
megszállásáig 
hét középisko-
lai osztályt tu-
dott elvégezni. 
Rövid ideig ma-
gánfőiskolán ta-
nult, ezzel egy idő-
ben dolgozott rak-
tárosként, hordárként, 
bognárként, lakatosként 
és műszaki rajzolóként. 1940-
ben édesapja életét vesztette a 
katyńi vérengzésben. Ezután besorozták katonának, 1942-ben harcolt Lengyelor-
szág függetlenségéért. 1946-ban festőművésznek készült, tanulmányait a krakkói 
Képzőművészeti Főiskolán kezdte, de 1949-ben otthagyta, és beiratkozott a łódźi 
fi lmfőiskolára, ahol 1952-ben diplomát kapott. A lengyel új hullám egyik elindítója 
volt. 1954-ben debütált A mi nemzedékünk című fi lmjével, amelyért megkapta az 
Állami Díj harmadik fokozatát. Számos produkciójának (Csatorna 1956, Lotna 1959, 
Tájkép csata után, 1970) volt központi témája a lengyel sors, egy másik vonulatot pe-

dig az irodalmi művekből készült alkotásai 
képeztek: Légió (1965), Nyírfaliget (1970), 
A wilkói kisasszonyok (1979), Az ígéret föld-
je (1974), Danton (1982). Világszerte nagy 
sikert aratott az 1950-es és 1970-es éveket 
elemző fi lmjeivel (A márványember 1976, 
Vasember 1981), emellett több fi lmet készí-
tett a televízió számára. 2008-ban a Katyn 
című drámáját Oscar-díjra jelölték. Színházi 
rendezései is szintén híresek voltak. Élet-
művéért 2000-ben Oscar-díjat kapott. Var-
sóban hunyt el 90 éves korában.

Pályafutása alatt 55 
fi lmet rendezett, vala-
mint 36 forgatóköny-
vet írt. Életművéért 
2000-ben Oscar-díjat 
kapott.

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.

Megjelenik munkanapokon. Kiadó: Príma Press Kft. ISSN: 2067-5887

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

Antal Erika, Barabás Hajnal, Dobos László, 
Fülöp-Székely Botond, Horváth Bálint Ottó, 
Józsa Csongor, 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 

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

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

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

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

• E-mail: szekelyhon@szekelyhon.ro, 
hirdetes@szekelyhon.ro

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

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

Főszerkesztő
Főszerkesztő-helyettes

Fiókszerkesztőség-
vezetők

Fotórovat-vezető
Tartalomigazgató

Ügyvezető igazgató

Kozán István
Kovács Eszter

Gergely Imre (Gyergyó-
szentmiklós), Iszlai Katalin 
(Csík   szereda), Kovács Eszter 
(Székely udvarhely), Simon 
Virág (Marosvásárhely)
Beliczay László
Szüszer Róbert
Nemes László




