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13 éve
Bécsben elhunyt Ligeti György di-
csőszentmártoni születésű, Kos-
suth-díjas zeneszerző.

84 éve
Kolozsváron világra jött Finta Jó-
zsef Kossuth-díjas építész.

95 éve
Miltonban megszületett idősebb 
George Bush, az USA 41. elnöke.

16 éve
Los Angelesben elhunyt Gregory 
Peck Oscar-díjas amerikai színész.

171 éve
Prágában cseh radikálisok kirob-
bantották a Habsburg-uralom el-
len irányuló pünkösdi felkelést.

90 éve
Frankfurtban megszületett a zsi-
dó származású Anne Frank, akit 
a náci megszállás alatt írt naplója 
tett világhírűvé.

41 éve
Budapesten világra jött Kelemen 
Barnabás Kossuth-díjas és Liszt 
Ferenc-díjas hegedűművész. 

170 éve
Lewis Haslett amerikai feltaláló 
szabadalmaztatta a gázmaszkot.

76 éve
Szombathelyen világra jött Ben-
kő László zeneszerző, billentyűs, 
az Omega együttes tagja.

66 éve
Miskolcon megszületett Slamo-
vits István rockzenész, egykor az 
Edda Művek együttes tagja.

54 éve
A Beatles tagjai brit birodalmi ér-
demrendet kaptak II. Erzsébet 
angol királynőtől.

78 éve
Bostonban világra jött Chick Co  -
rea amerikai Grammy-díjas jazz-
zongorista, zeneszerző.

105 éve
Budapesten megszületett Hidvé-
ghy Valéria színésznő, aki alig 
hét éves pályafutása alatt közel 
ötven játékfilmben szerepelt.

52 éve
Pécsett elhunyt Cholnoky László 
Kossuth-díjas kémikus, vegyész.
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A finnugor nyelvek az uráli nyelvcsalád nagyobbik csoportja, amelyek 
közé 15 élő, valamint 2 holt nyelv tartozik (a dialektus jellegű nyelve-
ket külön számolva összesen 30 nyelv). Ezek egymással bizonyos rokon 
vonásokat mutatnak a szerkezetüket és az alapszókincsüket tekintve. 
A finnugor nyelveket mintegy 24 millió ember beszéli a Kárpát-medencé-
ben, valamint Észak-Európa, Kelet-Európa és Nyugat-Szibéria hatalmas 
kiterjedésű területén. A finnugor távolabbi rokoni kapcsolatát állapítot-
ták meg a Szibériában beszélt szamojéd nyelvekkel is; a két nyelvcso-
port együtt alkotja az uráli nyelvcsaládot. A magyar nyelvet a finnugor 
nyelveken belül az ugor nyelvek csoportjába sorolják. Ide tartozik még 
az Urál-hegységtől keletre élő obi-ugorok, a manysik és hantik nyelve. 
Jelenleg a legnagyobb lélekszámú finnugor népek a magyarok, a finnek, 
az észtek, illetve a mordvinok. A nyelvrokonság és az egyes népek ge-
netikai rokonsága általában eltér egymástól, a nyelv története és a nép 
története ritkán azonos. Manapság léteznek olyan művelődéstörténé-
szek is, akik kétségbe vonják a magyar nyelv kapcsolatát a finnugorral.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A finnugor nyelvek

Június 12., szerda
Az évből 163 nap telt el, hátravan 
még 202.

Névnap: Villő
Egyéb névnapok: Adelaida, Antó-
nia, Gujdó, Eta, Etelka, János, Leó, 
Leon, Lionel, Orfeusz, Sebő

Katolikus naptár: Adelaida, 
Orfeusz, Villő
Református naptár:  Villő
Unitárius naptár: János
Evangélikus naptár: Villő
Zsidó naptár: Szíván hónap 
9. napja

A Villő magyar származású női 
név, újabb keletű névalkotás, je-
lentése: tündér. A név valószínűleg 
a szláv vila szóból alakult, amely 
olyan éneklő, illetve táncoló tün-
dért jelent, aki a levegőbe is fel-
emelkedik, a nyilával pedig leteríti 
az embert; fehér ruhában, erdők, 
tavak vagy folyók mentén várja 
áldozatát. A villőzés régi magyar 
téltemető szokás, amikor a fi atal lá-
nyok fűzágakkal járják végig a falut. 
Lehár Ferenc 1905-ben szerzett A víg 
özvegy című operettjében hangzik 
el a Vilja-dal, amely úgyszintén egy 
tündérről szól.

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

Dave Franco
A svéd, portugál és zsidó 
felmenőkkel rendelke-
ző amerikai színész 
1985. június 12-én 
született a kalifor-
niai Palo Al tó-
ban. Édesany-
ja költő és író,
néhai apja pe-
dig üzletember 
volt. Két bátyja 
(Tom Franco és 
az Oscar-díjra je-
lölt James Franco) 
szintén színészek, 
akikkel viszont csak 
egyetlen fi lmben játszott 
együtt, A katasztrófaművész 
(2017) című életrajzi drámában. Fel-
sőfokú talumányait a Dél-kaliforniai Egyetemen végezte, ahol eredetileg kreatív 
írásgyakorlattal foglalkozott, majd fi vére, James ösztönzésére a színészet irányába 
fordult. Filmes karrierje 2006-ban indult, ekkor debütált a Hetedik mennyország 
című, Emmy-díjra jelölt vígjátéksorozatban. Ezután több televíziós szériában (Ne 
zavarjanak!, Greek, a szövetség, Kőgazdagok, Dokik) vállalt főszerepet. 2010-től 
elsősorban mozifi lmekben játszik. Első komolyabb teljesítményét a 21 Jump Street: 
A kopasz osztag (2012) című akcióvígjátékban nyújtotta, egy évvel később pedig 

főszerepet kapott a Szemfényvesztőkben. 
A Rossz szomszédság (2014) című vígjáték-
ban megformált alakításáért számos pozi-
tív kritikát kapott, illetve több nemzetközi 
fi lmszemlén (pl. MTV Movie Awards, Young 
Hollywood Artist) díjazták. Emellett szink-
ronszínészként is tevékenykedik, számos 
animációs fi lmhez kölcsönözte a hangját 
(pl. Az igazság ifj ú ligája, A Lego-kaland, 
A Lego Ninjago: Film stb.). 2012 óta párkap-
csolatban él Alison Brie Oscar-díjas színész-
nővel, akivel 2017-ben összeházasodott.

A Rossz szomszédság 
című vígjátékban meg-
formált alakításáért sok 
pozitív kritikát kapott,
illetve több fi lmszemlén 
díjazták.

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 

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

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

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

E-mail: szekelyhon@szekelyhon.ro (szerkesztőség),
apro@szekelyhon.ro (ügyfélszolgálat),

elofi zetes@szekelyhon.ro (előfi zetés online)
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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




