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563 éve
A nándorfehérvári diadalon Hu-
nyadi János hadvezér serege le-
győzte a törököket.

887 éve
II. Béla magyar király serege le-
győzte Borisz trónkövetelőt, aki 
állítólag Könyves Kálmán király el 
nem ismert fia volt.

479 éve
Szászsebesen elhunyt Szapolyai 
János erdélyi vajda, aki I. János 
néven magyar király volt.

6 éve
Londonban világra jött György 
Sándor Lajos brit trónörökös, Vil-
mos herceg és Katalin hercegné 
első gyermeke.

107 éve
Nagyváradon megszületett Mu-
ráti Lili színésznő és írónő.

52 éve
Budapesten meghalt Kassák La-
jos Kossuth-díjas költő, író, a ma-
gyar avantgárd úttörője.

45 éve
Budapesten megszületett Cser-
na Ildikó Liszt Ferenc-díjas ope-
ra-énekesnő.

73 éve
Avignonban világra jött Mireille 
Mathieu francia sanzonénekesnő.

125 éve
Franciaországban (Párizs és Rou-
en között) megtartották a világ 
első nemzetközi autóversenyét.

40 éve
Barcelonában elhunyt Kocsis Sán-
dor futballista, a legendás Arany-
csapat jobbösszekötője.

72 éve
Lindenben világra jött Don Henley 
Grammy-díjas amerikai zenész.

65 éve
New Jersey-ben megszületett Al 
Di Meola Grammy-díjas amerikai 
jazzgitáros, zeneszerző.

20 éve
Megindult a Microsoft Network 
(MSN) internetes szolgáltatás.

18 éve
Budapesten elhunyt Mészöly Mik-
lós Kossuth-díjas író.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A kriptográfia informatikai tudományág, ami titkosírásokkal, kódolás-
sal, rejtjelzéssel, valamint azok előállításával és megfejtésével foglal-
kozik. Bizonyos értelemben ez a matematika része, mely tudományon 
belül a számelmélet, algebra, számításelmélet és valószínűségszá-
mítás határterületeként sorolható be. A 19. század előtt a nyelvtudo-
mány részének tartották. A kriptográfia az emberek azon igényéből 
alakult ki, hogy egymástól távol levő személyek bizalmasan tudjanak 
üzeneteket váltani. Az információk titkos továbbításának legősibb 
módja az ún. szteganográfia volt, mely az ókorban jelent meg, és rej-
tett íráson alapult. Az idők során a kriptográfia sokat fejlődött. Soká-
ig az átrendezéses módszert használták, később behelyettesítéses el-
járásokra tértek át. A középkorban létrejöttek a monoalfabetikus kó-
dok, az újkorban pedig a poligrafikus helyettesítő rejtjelek. A háborúk 
idején ezeket főleg hadicélokra alkalmazták. A számítógép létrejötté-
vel a kriptográfia új dimenziókat öltött. Elnevezése az ógörög kryptós 
(rejtett) és gráphein (írás) szavakból jött létre.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A kriptográfia fogalma

Július 22., hétfő
Az évből 203 nap telt el, hátravan 
még 162.

Névnapok: Magdolna, Magda
Egyéb névnapok: Léna, Lenke, Le-
vendula, Lipót, Magdaléna, Magdala, 
Mária, Verbéna

Katolikus naptár: Szent Mária 
Magdolna, Magda
Református naptár: Magdolna
Unitárius naptár: Mária, Magdolna
Evangélikus naptár: Magdolna
Zsidó naptár: Tammúz hónap 
19. napja

A Magdolna női név a héber gyöke-
rű Magdaléna magyarosított formája, 
a Magda pedig ennek a becézett rövi-
dülése, jelentése: Magdala városából 
származó nő. Rokon nevek: Lé na, 
Magdala. Olthy Magda (1912–1983) 
Kossuth- és Jászai-díjas magyar szí-
nésznő volt, aki pályafutása során 
Molière színműveinek szinte az ösz-
szes szobalányszerepét magára öltöt-
te. 1935-től kezdődően több játékfi lm-
ben is szerepelt (pl. A nagymama, 
A királyné huszárja, Vihar, Ünnepi 
vacsora), emellett számos színdarab-
nak vállalta a rendezését (pl. A fur-
fangos menyasszony; A harag napja).

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

Alan Menken
A nyolcszoros Oscar-díjas 
amerikai zeneszerző
New Yorkban szüle-
tett 1949. július 22-
én zsidó szárma-
zású családban. 
Az édesapja fo-
gászként tevé-
kenykedett, 
az édesanyja 
pedig énekes-
nő-színésznő 
volt. Gyermekko-
rát többnyire New 
Rochelle-ben töltöt-
te, és már akkoriban 
fi gyelemre méltó zenei 
készségekkel rendelkezett. 
Később zongorán és hegedűn 
tanult a középiskolában, de csak a New York-i Egyetemen tudta megvalósítani ál-
mát, hogy a zene mesterévé váljon. Ezután kifejlesztett egy módszert a musicalek 
áthangszerelésére. Nagy lelkesedéssel megdolgozott a kellő tudásért, hogy mu-
sicalt komponáljon, és Howard Ashman barátságáért. Legelső fontos munkáját a 
Rémségek kicsiny boltja (1986) című fi lmben jegyezte: a Mean Green Mother from 
Outer Space betétdalát Oscar-díjra jelölték. Karrierje során tizenkilencszer jelölték 
Oscar-díjra, amiből nyolcat elnyert: két díjat kapott A kis hableány (1989) című ani-

máció fi lmzenéjéért és betétdaláért (Under 
the Sea), két díjat A szépség és a szörnyeteg 
(1991) című animáció fi lmzenéjéért és betét-
daláért (Beauty and the Beast), két díjat az 
Aladdin (1992) című animáció fi lmzenéjéért 
és betétdaláért (A Whole New World), illetve 
két díjat a Pocahontas (1995) című animáció 
fi lmzenéjéért és betétdaláért (Colors of the 
Wind). 2008-ben három Oscarra jelölték a 
Bűbáj című musicalért. 1972 óta Janis Ros-
wick táncosnő élettársa, házasságukból két 
lányuk (Anna, Nora) született.

Karrierje során tizenki-
lencszer jelölték Oscar-
díjra, amiből nyolcat el-
nyert (négy animációs 
fi lm megzenésítéséért, 
illetve betétdalaiért)
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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.
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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.
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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 
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