
205 éve
Az erdélyi Berecken megszületett 
Gábor Áron, az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc ágyúön-
tője és tüzértisztje.

98 éve
Budapesten világra jött Pilinszky 
János Kossuth-díjas költő, a 20. 
századi magyar költészet egyik 
jelentős alakja.

127 éve
Hetvenkét előfizetővel megkezd-
te működését az első kolozsvári 
telefonközpont.

116 éve
Oslóban megszületett Lars Onsa-
ger Nobel-díjas, norvég szárma-
zású amerikai kémikus.

318 éve
Uppsalán világra jött Anders Cel-
sius svéd tudós, akinek hőmér-
sékleti skáláját ma is használjuk.

88 éve
Bemutatták a Székely István által 
rendezett Hyppolit, a lakáj című 
komédiát, az egyik legsikeresebb 
magyar filmvígjátékot.

108 éve
Budapesten megszületett gróf Te-
leki Géza földrajztudós, olimpi-
kon, gróf Teleki Pál geográfus fia.

109 éve
Pöstyénen világra jött id. Rubik 
Ernő Kossuth-díjas gépészmér-
nök, a Rubik-kockát feltaláló ifj. 
Rubik Ernő apja.

124 éve
Marly-le-Roi-ban elhunyt ifj. Ale-
xandre Dumas francia író, drá-
maíró, id. Alexandre Dumas fia.

77 éve
Seattle-ben világra jött Jimi Hend-
rix Grammy-díjas amerikai énekes.

80 éve
Budapesten megszületett Kozma 
István olimpiai bajnok birkózó.

167 éve
Londonban meghalt Ada Love-
lace grófnő, matematikus, az el-
ső mechanikai számítógép prog-
ramjának megírója.

85 éve
Budapesten világra jött Lukács Ló-
ránt Balázs Béla-díjas operatőr.
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A Nobel-díjat Alfred Nobel svéd kémikus és feltaláló alapította, aki 1895. 
november 27-én kelt végrendeletében rendelkezett úgy, hogy vagyoná-
nak kamataiból évről évre részesedjenek a fizika, kémia, fiziológia és 
orvostudomány, továbbá az irodalom legjobbjai és az a személy, aki a 
békéért tett erőfeszítéseivel a díjat, illetve a vele járó, jelenleg 10 millió 
svéd koronát (körülbelül 1 millió eurót) kiérdemli. 1968-ban a tudomá-
nyos munkásság nobeli elismerése kiegészült a közgazdasági Nobel-em-
lékdíjjal. Nobel nem egy-egy tudományos pálya vagy életmű elismerésé-
re szánta ezt a díjat: testamentuma értelmében konkrét teljesítményért, 
eredményért adható az érem, amit a díj odaítélésének indoklásában min-
dig le is írnak. Nobel-díjat a jelölt csak életében kaphat, így a tudományos 
élet és az irodalom jelesei közül több személy végül nem érhette meg, hogy 
rá kerüljön a sor, holott munkássága érdemessé tette volna őt az elisme-
résre. A Nobel-békedíj az egyetlen kitüntetés, amit jogi személy is meg-
kaphat: nem is egy példa volt arra, hogy szervezetek kapták a díjat; a tudo-
mányok és irodalom díjazottjai azonban csak magánszemélyek lehetnek.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A Nobel-díj története

November 27., szerda
Az évből 331 nap telt el, hátravan 
még 34.

Névnap: Virgil
Egyéb névnapok: Amina, Jakab, 
Jákob, János, Elemér, Lénárd, Leo-
nard, Leonarda, Mária, Virgília

Katolikus naptár: Szent Virgil, 
Virginia
Református naptár: Virgil
Unitárius naptár: Elemér
Evangélikus naptár: Virgil
Zsidó naptár: Hesván hónap 
26. napja

A Virgil bizonytalan eredetű férfi név, 
egyes vélemények szerint az etruszk 
származású Vergilius nemzetségnév-
ből jött létre, jelentése: szűz; más 
források viszont a vékony zöld ággal 
asszociálják; utóbbiból alakult ki a 
magyar virgács kifejezés is. Női alak-
változatai: Virgínia, Virgília. Publius 
Vergilius Maro (i. e. 70–19) római 
költő volt, aki felszabadított rabszolga 
fi aként vált a legnagyobbak egyikévé. 
Legfontosabb műve az Aeneis (ma-
gyarosan: Éneisz) című eposz volt, 
amely Aeneas menekülését írja le 
Trójából, bolyongásait, illetve Róma 
alapítását tizenkét énekben.

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

Olivia Newton-John
Az Aranyglóbusz díjra jelölt 
brit színésznő, énekesnő
Cambridge-ben szüle-
tett 1948. szeptem-
ber 26-án. Édes-
apja 1954-ben 
a melbourne-i 
egyetemen ka-
pott új tanári 
állást, így csa-
ládjával Auszt-
ráliába vándo-
rolt. Az 1960-as 
években kezdett 
komolyabban éne-
kelni, kezdetben a só-
gora kávézójának színpa-
dán. Ezután tanulmányutat 
nyert Angliába egy tehetségkutató 
verseny fődíjaként. Zenei karrierje az 1970-es évek elején elindult, majd 1974-
ben az Egyesült Királyság színeiben (a Long Live Love című dalával) részt vett 
az Eurovíziós Dalfesztiválon. Sikerei által Kaliforniába költözött, és számos 
countryalbumot adott ki. 1978-ban mutatták be a Pomádé című zenés fi lmjét, 
amellyel sztárrá vált, alakításáért Aranyglóbusz díjra jelölték. Később a count-
ryról átnyergelt a popzenei stílusra, a Physical című számával pedig feljutott a 
karrierje csúcsára. 1984 és 1996 között Matt Lattanzi színész felesége volt, házas-

ságukból 1986-ban lányuk (Chloe Rose) 
született. 1997-ben megismerkedett Pat-
rick McDermott operatőrrel, aki nyolc év 
kapcsolat után váratlanul eltűnt a tenge-
ren. 2008-ban hozzáment John Easterling 
üzletemberhez, majd Floridába költözött. 
Karrierje során 28 stúdióalbumja (ebből 10 
platinalemezzé vált), 17 válogatáslemeze, 
illetve 6 koncertlemeze jelent meg. Ötször 
jelölték Grammy-díjra, amelyből négyet 
elnyert. 1981-ben csillagot kapott a holly-
woodi hírességek sétányán.

A Pomádé című zenés 
fi lmben nyújtott alakí-
tásáért Aranyglóbusz 
díjra jelölték. Emellett 
négyszer nyert Gram-
my-díjat.
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
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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:
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

Fotó: Erdély Bálint Előd, Gábos Albin, Haáz Vince
Olvasószerkesztő: Sólyom Erika
Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Csáki Ferenc, Györff y Kitti
Reklámgrafi ka: Tóth Szilárd
Korrektorok: László Gyopár, Lupány István
Tévéműsor, Szórakozás: Gräf Botond

Reklám: 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)  

Lapterv: Mihály László, Tókos Attila
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

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: Kozán István
Főszerkesztő-helyettes: Kovács Eszter

Fiókszerkesztőség-vezetők:
Gergely Imre (Gyergyó szentmiklós), 
Iszlai Katalin (Csík   szereda), 
Kovács Eszter (Székely udvarhely), 
Simon Virág (Marosvásárhely)

Fotórovat-vezető:  Beliczay László
Tartalomigazgató: Szüszer Róbert
Ügyvezető igazgató: Nemes László

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság




