
113 éve
Nagyváradon megszületett Kabos 
Endre háromszoros olimpiai ma-
gyar bajnok vívó.

111 éve
Királyhidán világra jött Sulyok Má-
ria Kossuth-díjas színművésznő.

75 éve
Párizsban elhunyt Alexis Carrel 
Nobel-díjas francia sebész.

87 éve
Budapesten megszületett Vitray 
Tamás Kossuth-díjas újságíró.

98 éve
Budapesten világra jött Cziffra 
György Liszt Ferenc-díjas zongo-
raművész.

149 éve
Pesten meghalt Petőfi Zoltán szí-
nész, Petőfi Sándor és Szendrey 
Júlia fia.

59 éve
A világon elsőként csuklós buszt 
helyeztek üzembe Budapesten.

106 éve
Az indiai Dardzsilingben megszü-
letett Vivien Leigh Oscar-díjas brit 
színésznő.

60 éve
Az ontariói Kingstonban megszü-
letett Bryan Adams Grammy-dí-
jas kanadai zenész.

79 éve
Franklin Delano Rooseveltet har-
madszor is az Amerikai Egyesült 
Államok elnökévé választották.

51 éve
Richard Milhous Nixont másodjá-
ra választották meg az Amerikai 
Egyesült Államok elnökévé.

64 éve
Megnyílt a háború után újjáépült 
Bécsi Állami Operaház.

37 éve
Párizsban meghalt Jacques Ta-
ti tiszteletbeli César-díjjal kitün-
tetett, orosz származású francia 
filmrendező, színész.

28 éve
Londonban megtalálták a tisz-
tázatlan körülmények között el-
hunyt Robert Maxwell brit sajtó-
mágnás, lapkiadó holttestét.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Az elektronikus kereskedelem (vagy más néven e-kereskedelem), azaz az 
árucikkek és szolgáltatások elektronikus úton (elsősorban interneten és 
számítógépes hálózatokon) való eladása, vásárlása és cseréje a 20. szá-
zad vége felé kezdett kialakulni. Az első ilyen hálózatot az amerikai Jeff 
Bezos alapította 1995-ben Amazon.com néven, ugyanezen évben pedig 
Pierre Omidyar francia származású üzletember megalkotta az eBay nevű 
szolgáltatást. Néhány éven belül hasonló webshopok nyíltak Indiában, Ko-
reában és Angliában. Az e-kereskedelem kialakulását a számítástechnika 
és olyan technológiák fejlődése tette lehetővé, mint az elektronikus fizetés, 
az internetes marketing, az online tranzakciók feldolgozása, az elektroni-
kus adatcsere vállalkozások között, valamint az automatikus készletkeze-
lési technológiák. Az internetes vá sárlás magában foglalhat más techno-
lógiákat is, például e-mailt vagy mobil számítástechnikai eszközöket (mo-
biltelefon, táblagép stb.). Bár eleinte a vásárlók bizalmatlansága miatt az 
e-kereskedelem kevésbé nyert teret, a biztonságos rendszerek kiépítésével 
mára ez a szolgáltatás a világkereskedelem több mint 25 százalékát öleli fel.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

Az elektronikus vásárlás története

November 5., kedd
Az évből 309 nap telt el, hátravan 
még 56.

Névnap: Imre
Egyéb névnapok: Bertold, Ber-
tolda, Erzsébet, Filotea, Tétény, 
Töhötöm, Zakariás

Katolikus naptár: Szent Imre, 
Szent Zakariás, Tétény
Református naptár:  Imre
Unitárius naptár: Imre
Evangélikus naptár: Imre
Zsidó naptár: Hesván hónap 
4. napja

Az Imre tisztázatlan eredetű férfi név; 
egyesek szerint a gót Emmerichből 
jött létre, mások a török emir (vezér) 
szóból származtatják. Thököly Imre 
(1657–1705) kuruc hadvezér volt, aki 
már ifj úkorától ellenséges érzelmeket 
táplált a Habsburg-házzal szemben. 
1682-ben a Felső-magyarországi Feje-
delemség uralkodójává választották, 
1690-ben pedig a zernyesti csatában 
aratott győzelmével megszerezte az 
erdélyi fejedelmi címet, ámde később 
meghátrálni kényszerült a császári 
csapatok elől. A karlócai békét köve-
tően élete végéig az Oszmán Biroda-
lom területén élt száműzetésben.

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

Sam Rockwell
Az Oscar-díjas amerikai szí-
nész a kaliforniai Da-
ly Cityben született 
1968. november 5-
én színészszülők 
gyermekeként. 
1973-ban szülei 
elváltak, ő pe-
dig az édesap-
jával San Fran-
ciscóba költö-
zött, ahol előa-
dóművészeti kol-
légiumban végezte 
tanulmányait; az is-
kolai szünidőket édes-
anyjával töltötte New York-
ban. Első komolyabb szerepét 
a Halálosztó bohócok (1989) című
tévéfi lmben kapta, aztán két évig William Esper színészkurzusára járt, és mind-
eközben kisebb tévészerepeket vállalt. 1994-ben egy Miller Ice sörreklámmal hívta 
fel magára a fi gyelmet, két esztendővel később pedig John Turturro oldalán fősze-
repet játszott a Holdfényszelence című vígjátékban. 1997-ben a Gyepkutyák című 
drámáért elnyerte a legjobb színésznek járó díjat a montreali és a barcelonai fi lm-
fesztiválon. Ezután mellékkaraktereket formált meg a Sztárral szemben (1998), Ha-
lálsoron (1999) és a Charlie angyalai (2000) című produkciókban, illetve 1998-ban 

két játékfi lmben (Jerry és Tom; Széf fi úk) 
főhőst alakított. A 2000-es években olyan 
fi lmekben bukkant fel, mint Az arany mar-
kában (2001), Piccadilly Jim (2004), Jesse 
James meggyilkolása (2007), Mindenki 
megvan (2009), Az első igazi nyár (2013). 
A Három óriásplakát Ebbing határában 
(2017) című drámában nyújtott alakításáért 
Aranyglóbusz és Oscar-díjjal jutalmazták. 
Az Alelnök című drámában lévő teljesítmé-
nyéért idén ismét Oscar-díjra jelölték. 2007 
óta Leslie Bibb színésznő élettársa.

A Három óriásplakát Eb-
bing határában (2017) cí-
mű drámában nyújtott 
alakításáért Aranygló-
busz és Oscar-díjjal ju-
talmazták.

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
Erdély Bálint Előd, Gábos Albin, Haáz Vince
Sólyom Erika
Bajkó Zsuzsa, Csáki Ferenc, Györff y Kitti
Tóth Szilárd
László Gyopár, Lupány István
Gräf Botond
Csíkszék – Kelemen Tímea (0726-720308, kelemen.
timea@transversum.ro); Gyergyószék – Hodgyai 
Edit (0743-156555, hodgyai.edit@transversum.ro); 
Marosszék – 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, Virág lakónegyed 41/E. 
• 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
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