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132 éve
Budapesten megszületett Kabos 
Gyula színész, komikus.

148 éve
Bécsben világra jött Vetsera Má-
ria Alexandrina bárónő, osztrák 
bárókisasszony, Rudolf trónörö-
kös szeretője.

382 éve
Pozsonyban meghalt Pázmány 
Péter nagyváradi születésű esz-
tergomi érsek, író.

99 éve
Budapesten világra jött Horváth 
Tivadar Jászai Mari-díjas színész, 
rendező.

119 éve
Párizsban megszületett Frédéric 
Joliot-Curie Nobel-díjas kémikus, 
atomfizikus.

11 éve
Srí Lankán meghalt Arthur C. 
Clarke angol író.

75 éve
Budapesten megszületett Szécsi 
Pál táncdalénekes.

64 éve
Világra jött Bruce Willis Arany-
glóbusz díjas amerikai színész.

75 éve
Németország megszállta Magyar-
országot.

187 éve
A szlovákiai Szentgyörgyön meg-
született Vámbéry Ármin nyelvtu-
dós, utazó.

206 éve
Világra jött David Livingstone brit 
hittérítő, kutató és utazó.

66 éve
Először közvetítette a televízió az 
Oscar-díj-átadást.

122 éve
Budapesten megszületett Kőmí-
ves Sándor színművész.

47 éve
Salgótarjánon világra jött Pind-
roch Csaba színész.

370 éve
A polgárháború és Oliver Crom-
well győzelme után kikiáltották 
Angliában a köztársaságot.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A szláv nyelvek az ősszlávból (protoszláv) alakultak ki a mai Litvánia kö-
rüli területeken, valamikor az i. e. a 4. évezred vége körül, miután az in-
doeurópai (indogermán) nyelvcsalád több különböző nyelvre oszlott. 
Egyes nyelvészeti feltételezések szerint az ősszláv a balti nyelvek előd-
je, az úgynevezett protobalti szlávból fejlődött ki. A 6. század körül a 
szláv nyelvet beszélők kezdtek elterjedni, és nagy területeket foglaltak 
el a baltikumi (balti) törzsek által lakott vidékekből. Egyes nyelvészek 
szerint a nyugati szlávok (szlovákok, morvák, csehek, lengyelek), a dél-
szlávok (bolgárok, horvátok, szlovének, macedónok, szerbek) és a ke-
leti szlávok (oroszok, ukránok, fehéroroszok, ruszinok) a 10. századig 
gyakorlatilag egy nyelvet beszéltek, azonban több nyelvjárás létezett. 
A magyar honfoglalás ezután elválasztotta egymástól a déli és nyugati 
szláv területeket. A frank hódítások fejezték be a két nyelvcsoport el-
szigetelését. A szláv nyelvűek által elfoglalt terület egyre növekedett 
a szlávok balkáni területre történő migrációjával, amely a Kelet-római 
(Bizánci) Birodalom hanyatlásának idején (15. század) következett be.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A szláv nyelvek eredete

Március 19., kedd
Az évből 78 nap telt el, hátravan 
még 287.

Névnapok:  Bánk, József
Egyéb névnapok: Jozefa, Jozefi n, 
Jozefi na, Józsa

Katolikus naptár: Szent József, 
Szűz Mária jegyese, Bánk
Református naptár:  József
Unitárius naptár: József
Evangélikus naptár: József, 
Bánk, Józsa
Zsidó naptár: 2. Ádár hónap 
12. napja

A Bánk a régi magyar Bán sze-
mélynévből ered. Rokon neve: Bá-
nos. Katona József 1820-ban meg-
jelent drámájának címszereplője, 
a magyar nagyúr viselte ezt a ne-
vet, akit egyéni tragédiája, illetve 
népe sorsa tesz bűnössé. 
A József héber származású férfi név, 
jelentése: Jahve gyarapítson. John 
Mar co Allegro 20. századi brit arche-
ológus feltevései szerint a név a kő 
jelentésű héber jaspis szó származé-
ka. Ez a főpapok palástján és mel-
lén hordott drágakő díszekre vésett 
törzsi jelekre utal. Női párja: Jozefa, 
Jozefi n, Jozefi na.

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

Joseph Barbera (1911–2006)
A világhírű amerikai rajzfi l-
mkészítő, producer New 
Yorkban született 
szicíliai szárma-
zású családban. 
Tanulmányait 
a szülővárosá-
ban kezdte, és 
már gyerekko-
rában megmu-
tatkozott raj-
zoló tehetsége. 
Miután 1926-ban 
az apja szerencse-
játékon elvesztette 
a vagyonát, majd el-
hagyta a családját, anyai 
nagybátyja, Jim lépett az apa 
szerepébe, és támogatta őt éveken
át. 1928-ban befejezte az Erasmus Hall gimnáziumot, aztán bokszolni kezdett, de 
néhány év után abbahagyta ezt a sportot. A 30-as évek elején rajztanfolyamot vég-
zett, később több animációs stúdiónak dolgozott grafi kusként. 1935-ben feleségül 
vette gyerekkori szerelmét, Dorothy Earlt, házasságuk 28 év után válással végző-
dött, két fi uk és két lányuk született. Társával, a szintén híres William Hannával 
1957-ben közös stúdiót alapítottak, a Hanna-Barberát, és idővel Hollywood egyik 
legismertebb animációs vállalatává nőtték ki magukat, munkáik százai a pop-

kultúra szerves részeivé váltak. Első híres 
rajzfi lmjük a Tom és Jerry volt, amely fi lm-
vásznon is hatalmas sikert aratott. A Frédi 
és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki törté-
netének ötlete 1960-ban fogant meg. 1964-
ben nőül vette Sheila Holden énekesnőt, 
akivel haláláig boldogságban élt. Barbera 
az évek során számos díjban részesült, va-
lamint 1956-ban és 1958-ban Oscar-díj-jelö-
lést kapott a rövid animációiért. 1994-ben 
önéletrajzi könyvet írt Életem a rajzfi lmben 
(My Life in Toons) címmel.

A Jóakarat az ember-
nek (1955) és a Droopy 
lovag (1957) című ani-
mációs rövidfi lmjeit 
az amerikai akadémia 
Oscar-díjra jelölte.

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

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
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