
98 éve
Egerben elhunyt Gárdonyi Géza 
író, költő, újságíró, tanár, a ma-
gyar irodalom kiemelkedő alakja.

157 éve
Genfben megalakult a Nemzetkö-
zi Vöröskereszt közvetlen elődje, 
a Sebesülteket Segélyező Nem-
zetközi Bizottság.

110 éve
Heidenben meghalt Jean H. Du-
nant Nobel-békedíjas svájci író, 
a vöröskereszt megalapítója.

102 éve
Budapesten a felfegyverzett ka-
tonák és munkások a tüntetésé-
vel kezdetét vette az úgynevezett 
őszirózsás forradalom.

138 éve
Szilágysomlyón világra jött Bölö-
ni György Kossuth-díjas író.

67 éve
Párizsban elhunyt Kálmán Imre 
zeneszerző, operettíró, karmes-
ter, az „operettkirály”.

285 éve
Braintreeben megszületett John 
Adams, az USA második elnöke.

62 éve
Borisz Leonyidovics Paszternak 
orosz író, költő visszautasította 
az irodalmi Nobel-díjat.

92 éve
Budapesten világra jött Csernus 
Mariann Kossuth-díjas és Jászai 
Mari-díjas színművésznő.

197 éve
A dél-angliai Hastingsben meghalt 
Edmund Cartwright brit feltaláló, 
aki a gépi szövőszék feltalálásá-
val forradalmasította a textilipart.

113 éve
Budapesten megszületett Ránki 
György Kossuth-díjas zeneszerző.

109 éve
A dél-karolinai Charlestonban el-
hunyt Joseph Pulitzer (Pulitzer Jó-
zsef) magyar származású ameri-
kai újságíró, sajtómágnás, a Pu-
litzer-díj alapítója.

124 éve
Quincyben világra jött Ruth Gor-
don Oscar-díjas amerikai színész-
nő, forgatókönyvíró.
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Az újlatin nyelvek egymással igen közeli rokonságban álló modern nyel-
vek, amelyek a latin beszélt változataiból alakultak ki az idők során. 
Napjainkban ennek világszerte körülbelül 850 millió anyanyelvi beszélő-
je van, elsősorban Amerikában, Európában és Afrikában. Az összes újla-
tin nyelv az úgynevezett vulgáris latinból származik, ami Róma beszélt 
nyelve volt. Az i. e. 3. század, valamint az i. sz. 2. század között a latin 
uralkodó nyelvvé vált a Földközi-tenger térségében az Ibériai-félsziget-
től egészen a Balkánig, ez volt a jog, a kereskedelem, később pedig a 
kereszténység nyelve. Idővel a vulgáris latin területi változatai elkezd-
tek helyi nyelvjárásokká, majd dialektusokká fejlődni. Ez a változás az 
5. században a Római Birodalom felbomlása után tovább gyorsult, és 
elvezetett a ma ismert újlatin nyelvekhez, mint például a portugál, spa-
nyol, katalán, francia, olasz és romá n. A 15. századra az újlatin nyel-
vek túllépték Európa határait, így a spanyol, portugál és francia ter-
jeszkedés során eljutottak Amerikába és Afrikába. Napjainkban már 
az újlatin nyelvek anyanyelvi beszélőinek kétharmada Európán kívül él.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

Az újlatin nyelvek története

Október 29., csütörtök
Az évből 303 nap telt el, hátravan 
még 63.

Névnapok: Melinda, Nárcisz
Egyéb névnapok: Ermelinda, Eu -
zébia, Narcissza, Némó, Teofi l, Zénó, 
Zenina

Katolikus naptár: Melinda, Nárcisz
Református naptár: Nárcisz
Unitárius naptár: Nárcisz
Evangélikus naptár: Melinda, 
Nárcisz
Zsidó naptár: Hesván hónap 
11. napja

A Melinda olasz eredetű női név, a 
Melánia és Belinda nevek összeol-
vadásából jött létre, jelentése: tisz-
ta. A nevet először Louis D’Ussieux 
francia író használta 1775-ben egyik 
elbeszélésében; Katona József innen 
vette át 1819-ben a Bánk bán című, 
ötszakaszos drámájához.
A Nárcisz görög mitológiai név, a 
Nar kisszosz férfi név női párja, amely 
a saját szépségébe beleszerető ifj ú ne-
véből vált ismertté. Az egyik legenda 
szerint Narkisszosz végzett magá-
val, a kicseppenő véréből pedig virág 
sarjadt: ez lett a nárcisz. A név latinos 
alakváltozata a Narcissza.

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

Rufus Sewell
Az Emmy-díjra jelölt angol 
színész Twickenhamban
jött  világra  1967. ok-
tóber 29-én William 
Se well ausztrál fi l-
mes animátor és 
Jo Sewell wale -
si művésznő fi -
a ként. Tanulmá-
nyait a szülővá-
rosában kezdte 
a Trafalgar isko-
lában, az érettsé-
git követően pedig 
beiratkozott egy szí-
nészoktatóba. Karrierje 
az 1990-es években indult,
eleinte epizódszerepeket vál-
lalt tévésorozatokban, aztán felbuk-
kant A festőnő szerelmei (1995), Hamlet (1996) és Erdőlakók (1997) és A velencei kur-
tizán (1998) című produkciókban, utóbbi meghozta számára az áttörést. A 2000-es 
évektől több mozifi lmben szerepelt, ilyen volt az Áldott a gyermek (2000), Lovagre-
gény (2001, Heath Ledger oldalán), Zorro legendája (2005, Antonio Banderas és Cat-
herine Zeta-Jones mellett), Trisztán és Izolda (2006) és A mágus (2006). A Shakes-
peaRe-Told című minisorozatban nyújtott kiváló teljesítményéért 2006-ban 
BAFTA-díjra jelölték. A következő években főleg tévészériákban (Az utolsó órában, 

A katedrális, Az utolsó angol úriember, Vik-
tória stb.) volt látható, de játszott Az utazó 
(2010), Abraham Lincoln, a vámpírvadász 
(2012), Herkules (2014) és Egyiptom istenei 
(2016) című mozifi lmekben is. A csodálatos 
Mrs. Maisel (2017) című drámasorozatban 
lévő alakításáért Emmy-díjra jelölték. Két-
szer volt házas: Yasmin Abdallah újságíró-
nővel (1999 és 2000 közt) és Amy Gardner 
producerrel (2004 és 2006 közt), utóbbitól 
fi a (William) született, emellett Ami Komai 
modell 2013-ban életet adott Lola lányának.

A csodálatos Mrs. Mai-
sel című drámasorozat-
ban nyújtott rendkívü-
li vendégszerepléséért 
2017-ben Emmy-díjra 
jelölték. 

PORTRÉ EZEN A NAPON

2020.  OKTÓBER 29.,  CSÜTÖRTÖK S Z Ó R A K O Z Á S 1 1#naptár  #ezenanapon

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, Orbán Zsolt, 
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 Ferencz
Fotórovat-vezető:  Beliczay László
Reklám- és marketingigazgató: Fleisz Emőke
Tartalomigazgató: Szüszer Róbert
Ügyvezető igazgató: Nemes László

www.transversum.ro




