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123 éve
Csíkszentdomokoson megszüle-
tett Márton Áron, az erdélyi kato-
likus egyház püspöke.

270 éve
Frankfurtban világra jött Johann 
Wolfgang Goethe német költő, író.

400 éve
II. Mátyás halála után II. Ferdi-
nándot választották német-ró-
mai császárrá.

77 éve
Budapesten világra jött Szilágyi 
Tibor Kossuth-díjas színész.

72 éve
Pécsen megszületett Gothár Pé-
ter Kossuth-díjas filmrendező.

56 éve
Martin Luther King Jr. amerikai 
tiszteletes megtartotta „Van egy 
álmom...” kezdetű beszédét.

120 éve
Figeacban megszületett Charles 
Boyer francia származású, Os-
car-díjra jelölt amerikai színész.

50 éve
A kaliforniai Hermosa Beachben 
világra jött Jack Black Aranygló-
busz díjra jelölt amerikai színész.

38 éve
Bécsben elhunyt Guttmann Béla 
válogatott labdarúgó, edző.

93 éve
Tatabányán megszületett Záray 
Márta EMeRTon-díjas énekesnő, 
a magyar könnyűzenei élet egyik 
fontos alakja.

50 éve
A Mississippi állambeli Jackson-
ban világra jött LeAnn Rimes 
Grammy-díjas amerikai énekes-
nő, színésznő.

23 éve
Károly angol herceg és Lady Dia-
na Spencer elváltak.

102 éve
New Yorkban megszületett Jack 
Kirby képregény-rajzoló, aki nagy 
hatással volt a műfajra.

125 éve
Grazban világra jött Karl Böhm 
osztrák karmester, a legnagyobb 
Wagner-interpretátorok egyike.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Bár fennmaradt bizonyítékok szerint a 2. századi görög alkimisták értettek a 
lepárláshoz, a legrégebbi szeszes italok az ún. tejpálinkák számítanak; eze-
ket Ázsiában állították elő valamikor a 4. század során. Ezt követően lassan 
szerte a világon elterjedtek a szeszesitalok, melyeknek összetevői tájan-
ként, országonként nagyon különbözőek voltak; a változatosságot elsősor-
ban az időjárás, illetve a természeti adottságok alakították ki. Az ír whisky, 
valamint a német brandy körülbelül ugyanakkor jelent meg a 12. században. 
Ezen szeszfajtáknak azonban az alkimisták tiszta párlataihoz képest sok-
kal alacsonyabb volt az alkoholtartalmuk (körülbelül 40%), és eleinte gyó-
gyító elixíreknek minősültek. A 14. századtól kezdve az égetett szeszek fo-
gyasztása rendkívül megnőtt Európában részben azért is, mert a pestis el-
lenszereként alkalmazták őket. 1400 környékén felfedezték, miként lehet 
búza-, árpa- és rozssörből szeszt főzni, ami sokkal olcsóbb volt a szőlő-
nél. Ekkor születtek meg Európa különböző nemzeti italai: a belga és hol-
land jenever, az angol gin, a német schnaps, az olasz grappa, a skandináv 
akvavit és snaps, a lengyel és orosz vodka, a balkáni rakia vagy az ír poitin.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A szeszesitalok története

Augusztus 28., szerda
Az évből 240 nap telt el, hátravan 
még 125.

Névnap: Ágoston
Egyéb névnapok: Ágost, Ágosta, 
Alfréd, Elemér, Gusztáv, Hermész, 
László, Mimóza, Morgána, Mózes, 
Pelágia

Katolikus naptár: Szent Ágoston, 
Szent Mózes
Református naptár:  Ágoston
Unitárius naptár: Ágoston
Evangélikus naptár: Ágoston
Zsidó naptár: Áv hónap 27. napja

Az Ágoston és Ágost férfi nevek a 
latin eredetű Augustinus rövidülésé-
ből keletkezett, jelentése: fenséges, 
fennkölt. Női párja: Auguszta, Ágos-
ta. August Ferdinand Möbius 
(1790–1868) német matematikus és 
csillagász volt, aki ismertségét egyik 
felfedezése révén, a róla elnevezett 
Möbius-szalaggal szerezte, amely 
egy nem irányítható, kétdimenziós 
felületből áll (aminek mindössze 
egyetlen oldala van) az euk li deszi 
térbe ágyazva. A számelméletben 
úgyszintén szép eredményeket ért el 
(pl. Möbius-függvény vagy a Mö bius 
inverziós formula).

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

Shania Twain
A countryzene királynőjé-
nek is titulált Grammy-
díjas kanadai énekes-
nő az Ontario tar-
tományban fek-
vő Windsorban 
született 1965. 
augusztus 28-
án Eil leen Re-
gina Edwards 
néven. Már gye-
rekkorában meg-
tanult gitározni, 
édesanyja pedig 
észrevette igazi te-
hetségét, így már tiné-
dzserként énekelt rádió- 
és tévéstúdiókban, illetve kö-
zösségi házakban. Amikor huszon-
egy éves volt, szülei autóbalesetben életüket vesztették, így ettől fogva rá hárult 
a háztartás vezetése, emellett vigyáznia kellett három, nála fi  atalabb testvérére. 
A Shania Twain című debütáló albuma 1993-ban készült el, de nem volt túl sikeres. 
Két évvel később kiadta The Woman in Me című nagylemezét, amely közel 18 mil-
lió példányban kelt el, Grammy-díjat kapott, Shania pedig elnyerte a minden idők 
legkelendőbb countryénekesnőjének járó díjat. 1997-ben piacra került harmadik al-
buma (Come On Over), amely hatalmas sikert aratott; a You’re Still The One, Come 

On Over és Man! I Feel Like A Woman! című 
dalokat, valamint az albumot Grammy-díj-
jal jutalmazták. 2002-ben újabb nagylemez-
zel (Up!) rukkolt elő szintén nagy sikerrel (a 
Grammy-gálán négy kategóriában jelölték 
érte). A 2004-ben megjelent Greatest Hits 
című válogatásalbumja után visszavonult, 
a következő években csupán koncertturné-
kat szervezett. 1993 és 2008 közt Robert Jo-
hn Lange producer felesége volt, 2001-ben 
fi uk (Eja) született. 2011 óta Fré déric Thié-
baud üzletember házastársa.

A The Woman in Me cí-
mű albumjáért Grammy-
díjat kapott, és elnyerte 
a minden idők legkelen-
dőbb countryénekesnő-
jének járó díjat.

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)

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




