
72 éve
Londonban meghalt Orczy Emma 
bárónő, magyar származású an-
gol írónő, A Vörös Pimpernel című 
regény szerzője.

129 éve
Budapesten megszületett Kron-
berger Lili műkorcsolyázó, az el-
ső magyar világbajnok.

179 éve
Párizsban világra jött François Au-
guste Rodin francia impresszio-
nista szobrász.

30 éve
Budapesten elhunyt Lakatos Gab-
riella Kossuth-díjas táncművész.

186 éve
Szentpéterváron világra jött Alek-
szandr Borogyin orosz tudós és 
zeneszerző.

90 éve
A Pennsylvania állambeli Phila-
delphiában Grace Kelly megszü-
letett Oscar-díjas amerikai szí-
nésznő, monacói hercegnő.

64 éve
Budapesten meghalt Hajós Alfréd 
műépítész, versenyúszó, illetve 
labdarúgó, az első magyar olimpi-
ai bajnok.

37 éve
New Yorkban megszületett Anne 
Hathaway Oscar-díjas amerikai 
színésznő.

55 éve
Egerben világra jött Kautzky Ar-
mand Jászai Mari-díjas színmű-
vész, szinkronszínész.

38 éve
A kaliforniai Santa Monicában el-
hunyt William Holden Oscar-díjas 
amerikai filmszínész.

109 éve
Elkészült a filmtörténelem első 
kaszkadőrös jelenete, amely egy 
ugrás volt égő hőlégballonról a 
Hudson folyóba.

177 éve
Lanford Grove-ban megszületett 
Lord Rayleigh (eredeti nevén John 
W. Strutt) Nobel-díjas brit fizikus.

76 éve
Budapesten meghalt Werkner La-
jos olimpiai bajnok vívó.
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A tőzsde nyilvános, központosított és szervezett piac, olyan hely, ahol bi-
zonyos személyek meghatározott időben különböző árukat adhatnak el 
és szerezhetnek be szigorú eljárási szabályok szerint; üzletet pedig csak 
ügynökön (alkusz) keresztül lehet kötni. Az effajta adásvételben részt vevő 
áruknak vagy értékpapíroknak nem kell jelen lenniük, mivel az egyes áruk 
helyettesíthetők, vagy egymással kicserélhetők. Az eladni és venni szán-
dékozók árelképzelései befutnak a tőzsdei üzletkötőkhöz (brókerek), akik 
ezeket megpróbálják a piacon érvényesíteni. A tőzsde nemcsak piac, ha-
nem a modern gazdaság fontos gazdasági értékelője, valamint információs 
központja is. A világ első tőzsdéje 1531-ben nyílt a belga Antwerpenben; itt 
gyűltek össze először különböző nemzetiségű kereskedők üzletelni. A 18–
19. századra a tőzsde általános jelenséggé vált Európában, majd az Ameri-
kai Egyesült Államokban. Az idők során minden elővigyázatosság ellenére 
a gazdasági válságok és a túlzott spekuláció időnként tőzsdekrachokat idé-
zett elő. A 19. század végétől a kormányok és a nagy bankok jelentősen 
beavatkoztak a tőzsdei üzletekbe, a krachok megakadályozása céljából.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A tőzsde fogalma

November 12., kedd
Az évből 316 nap telt el, hátravan 
még 49.

Névnap: Jónás
Egyéb névnapok: Emil, Emília, Jo-
za fát, Keresztély, Krisztián, Levente, 
Renáta, Renátó, Szilvánusz, Tihamér

Katolikus naptár: Szent Jozafát, 
Jónás, Renátó
Református naptár: Jónás
Unitárius naptár: Emília
Evangélikus naptár: Jónás, Renátó
Zsidó naptár: Hesván hónap 
11. napja

A Jónás héber származású férfi név, 
jelentése: galamb. A név elsősorban 
az északi országokban közkedvelt. 
Jónás könyve egyike a Biblia pró-
fétai könyveinek, központi alakja 
mind a zsidó, mind a keresztény ká-
nonban a kispróféták közé tartozik. 
Az egyik leginkább ismert bibliai 
történet, hála a számtalan, zömmel 
humoros, illetve a gyermekek köré-
ben is népszerű feldolgozásának. 
Az Isten elhívása elől menekülő, 
majd saját igaza érdekében még Is-
tennel is perlekedö próféta történe-
te. A kereszténységben az írásnak 
krisztológiai jelentősége van.

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.

8

1

7

9

2

6
7

8

6

8

3

5

1

4

8
2

3

1

4

9

4

7
8

9
4

6

5

8

2

3

8

3
5

4

6
2

6
3

86

9
5

7
1

2

5

8
9

4

8

1

6

4

7

8

7

9
3

2

8

 SUDOKU

Ryan Gosling
Az Oscar-díjra jelölt kana-
dai színész, zenész és 
producer az Ontario 
tartományban lévő
Londonban szü-
letett 1980. no-
vember 12-én 
utazási ügy-
nök és titkár-
nő fiaként. 
Cornwallban 
nevelkedett, és 
ugyanitt végezte 
a tanulmányait is. 
Karrierjét gyerekszí-
nészként kezdte a Dis-
ney Channel tévécsatorna 
Mickey Mouse Club című mű-
sorában 1993 és 1995 között, majd 
egyéb családi és ifj úsági sorozatokban is szerepelt, mint például az Álomsuli 
vagy az Az ifj ú Herkules kalandjai, utóbbiban a címszereplőt alakította. Első fi l-
mes főszerepét A hitetlen (2001) című drámában kapta, melyben neonácivá váló 
zsidó férfi t alakított. A nagy áttörést a Szerelmünk lapjai (2004) című romantikus 
vígjáték hozta meg számára. Két évvel később a Fél Nelson című drámában lévő 
szerepléséért Oscar-díjra jelölték. A Plasztikszerelem (2007), Kék Valentin (2010) 
és Őrült, dilis szerelem (2011) és A hatalom árnyékában (2011) produkciókért 

Aranyglóbusz díjra jelölték. Ezután három 
bűnügyi fi lmben (Gengszterosztag, Túl a 
fenyvesen, Csak Isten bocsáthat meg) tűnt 
fel a fi lmvásznon. 2016-ban a Kaliforniai 
álom című romantikus musicalért számos 
pozitív kritikát kapott a szakmától, teljesít-
ményét újabb Oscar-díj-jelöléssel, valamint 
Aranyglóbusz díjjal méltányolták. 2004 és 
2007 között Rachel McAdams színésznő 
élettársa volt, 2011 óta pedig Eva Mendes 
színésznővel él együtt, akitől 2014-ben kis-
lánya (Esmeralda Amada) született.

A Fél Nelson (2006) című 
drámában, illetve a Kali-
forniai álom (2017) című 
romantikus musicalben 
nyújtott teljesítményéért 
Oscar-díjra jelölték.

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)
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