
76 éve
Budapesten született ifj. Rubik 
Ernő építész, játéktervező, a Bű-
vös kocka feltalálója.

102 éve
Milánóban világra jött Alberto As-
cari olasz autóversenyző, kétsze-
res Forma–1-világbajnok.

66 éve
Mexikóvárosban elhunyt Frida 
Kah lo festőnő, a 20. század egyik 
legemblematikusabb alakja.

123 éve
Budapesten megszületett Kaesz 
Gyula Kossuth-díjas építész, gra-
fikus, egyetemi oktató.

81 éve
Budapesten világra jött Szabados 
György Kossuth-díjas zeneszerző.

32 éve
Budapesten meghalt Gobbi Hilda 
Kossuth-díjas színésznő.

72 éve
Szentpéterváron világra jött El Ka-
zovszkij orosz származású, Kos-
suth-díjas magyar festőművész.

78 éve
Budapesten született Macskássy 
Kati Balázs Béla-díjas filmrende-
ző, forgatókönyvíró.

48 éve
Budapesten elhunyt Kónya Lajos 
Kossuth-díjas költő, író.

97 éve
Los Angeles Hollywood város-
részében elkészült a Hollywood 
felirat (eredetileg Hollywoodland 
szöveggel).

78 éve
Chicagóban megszületett Harri-
son Ford Oscar-díjra jelölt ameri-
kai színész, forgatókönyvíró.

80 éve
Mirfieldben világra jött Patrick 
Stewart Aranyglóbusz díjra jelölt 
brit színész, rendező, producer.

23 éve
Budapesten meghalt Fülöp Viktor 
Kossuth-díjas táncművész.

86 éve
Abeokutában megszületett Wo-
le Soyinka irodalmi Nobel-díjas 
nigériai regényíró.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Hétköznapi szóhasználatban a függőség (vagy más néven: dependencia) 
megnevezést a ragaszkodás, hozzászokás és a szükséglet értelemben 
használják. A jelenségnek önmagában nincs pozitív vagy negatív értéke, 
jelentését a kontextus adja (például a függőség egy csecsemő számára a 
túlélést teszi lehetővé). Amennyiben az érett függőségbe való eljutás sé-
rül, kialakulhatnak kóros függőségi (szenvedélybetegségek) és függet-
lenségi állapotok (autisztikus magatartás). A szenvedélybetegség (vagy 
másként: addikció vagy kóros szenvedély) hátrányos helyzetbe hozhatja 
az érintett személyt, illetve a környezetét is, mivel kényszeres viselkedé-
si mintákból áll össze, amelyekben a viselkedés irányítása, abbahagyá-
sa sikertelen. A szakemberek a jelenséget két kategóriába osztják: egyik 
a kémiai szerek által kiváltott függőség, ide sorolják az alkoholizmust 
és nikotinfüggőséget, valamint az egyéb pszichoaktív szerek által kivál-
tott függőséget; a másik a viselkedési addikciók csoportja, ami magá-
ban foglalja az evési zavarokat, a kényszerbetegségeket, munkaszenve-
délyt, számítógép/internet/televízió-függőséget, játékszenvedélyt stb.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A függőség fogalma

Július 13., hétfő
Az évből 195 nap telt el, hátravan 
még 171.

Névnap: Jenő
Egyéb névnapok:  Erneszt, Ernő, 
Henrietta, Henrik, Jakab, Jákob, 
Petronella, Sarolta, Sára, Szilvánusz

Katolikus naptár: Szent Jenő, 
Szent Henrik, Szent Petronella
Református naptár: Jenő
Unitárius naptár: Jenő
Evangélikus naptár: Jenő
Zsidó naptár: Tammúz hónap 
21. napja

A Jenő férfi név az egyik magyar hon-
foglaló törzs nevéből ered, jelentése: 
bizalmas tanácsadó. A 19. században 
a nevet tévesen az Eugén névvel azo-
nosították. Rejtő Jenő (1905–1943) 
zsidó származású magyar író volt, aki 
pályáját színpadi szerzőként kezdte, 
aztán novellák és ponyvaregények 
írásával folytatta. Kezdetben Gibson 
Lavery álnéven írta regényeit, majd 
a Nova Kiadó hatására felvette a P. 
Howard írói nevet. Az 1930-as évek-
ben a magyar szórakoztató irodalom 
egyik legnépszerűbb képviselőjévé 
vált. Életművét az irodalmi körök is 
nagyra értékelik.

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

Kovács Ágnes
Az olimpiai bajnok úszó-
nő Budapesten született 
1981. július 13-án köz-
gazdász házaspár 
lányaként. Két és 
fél éves korában 
kezdett el úszni, 
13 évesen már 
az országos kor-
osztályos baj-
nokság harma-
dik helyén vég-
zett. Az 1995-ös 
genfi  ifj úsági Euró-
pa-bajnokságon 100 
méteres mellúszásban 
aranyérmes lett. Ugyan-
ezen évben a bécsi Eb-n bronz -
érmesként lépett a dobogóra, aztán 
1996-ban újabb két aranyéremmel tért haza a koppenhágai ifj úsági Eb-ről. 1997-től 
kezdve csak a felnőtt korcsoportban versenyzett, a következő években pedig rend-
kívüli eredményeket ért el 50, 100, illetve 200 méteres mellúszásban: az Európa-baj-
nokságokon (Sevilla 1997, Isztambul 1999, Helsinki 2000) hét aranyérmet és egy 
ezüstérmet szerzett, a világbajnokságokon (Perth 1998, Fukuoka 2001) két aranyér-
met és egy bronzérmet. A nyári olimpiai játékokon 1996-ban (Atlantában) bronzér-
met kapott, majd 2000-ben (Sydneyben) olimpiai bajnokká vált (mindkét alkalom-

mal 200 méteres mellúszásban). 1997-ben 
és 1998-ban Európa legjobb női úszójának 
nevezték, emellett hétszer szavazták meg 
az év magyar úszójának (1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2004, 2006) és négyszer az év 
magyar sportolójának (1997, 1998, 1999, 
2000). 2006-ban a budapesti úszó Eb-n há-
rom bronzérmet szerzett. Visszavonulását 
2008-ban jelentette be; két évvel később 
(három évre) kinevezték az UNICEF magyar 
sportnagykövetévé. 2010-ben férjhez ment, 
2011-ben fi a (Gábor Dominik) született.

A 2000-es sydneyi ötka-
rikás játékokon olimpi-
ai aranyérmet szerzett. 
1997-ben és 1998-ban Eu-
rópa legjobb női úszójá-
nak nevezték.

PORTRÉ EZEN A NAPON

A Székelyhon reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade  

ügynökség értékesíti.

Elérhetőségek:

0726-720286
reklam@transversum.ro

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:
Antal Erika, Dobos László, 
Fülöp-Székely Botond, Hajnal Csilla, 
Horváth Bálint Ottó, Józsa Csongor, 
Korpos Attila, Kovács Attila, 
Molnár Melinda, Széchely István, 
Zátyi Tibor

Fotó: Erdély Bálint Előd, Haáz Vince, 
Veres Nándor
Olvasószerkesztő: Sólyom Erika
Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, 
Györff y Kitti
Reklámgrafi ka: Tóth Szilárd
Korrektor: László Gyopár
Tévéműsor, Szórakozás: Gräf Botond

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

Ügyfélszolgálataink:
530211 Csíkszereda, Márton Áron u. 18. szám

Telefon: 0266-371100, 0726-719955 • E-mail: hirdetes.csik@szekelyhon.ro
535500 Gyergyószentmiklós, Virág lakónegyed 41/E.

Telefon: 0266-361201, 0726-720330 • E-mail: hirdetes.gyergyo@szekelyhon.ro
540065 Marosvásárhely, Borsos Tamás u. 11. szám

Telefon: 0265-260170, 0726-720358 • E-mail: hirdetes.maros@szekelyhon.ro
535600 Székelyudvarhely, Bethlen Gábor u. 55. szám

Telefon: 0266-218361, 0726-719962 • E-mail: elofi zetes@szekelyhon.ro

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)
Vezető tördelőszerkesztő: Csáki Ferenc
Fotórovat-vezető:  Beliczay László
Tartalomigazgató: Szüszer Róbert
Ügyvezető igazgató: Nemes László

www.transversum.ro

2020.  JÚLIUS 13. ,  HÉTFŐ S Z Ó R A K O Z Á S 1 1#naptár  #ezenanapon




