
576 éve
A törökök elleni hadjárat során a 
várnai csatában 20 éves korában 
meghalt I. Ulászló magyar király.

537 éve
Eislebenben megszületett Luther 
Márton német teológus, a refor-
máció elindítója.

129 éve
Marseille-ben elhunyt Arthur Rim-
baud francia költő, a szimboliz-
mus jeles képviselője.

261 éve
Marbach am Neckarban világra 
jött Friedrich Schiller német költő, 
drámaíró, a világirodalom egyik 
jelentős alakja.

25 éve
Port Harcourtban meghalt Ken Sa-
ro-Wiwa Nobel-díjas nigériai író.

323 éve
Londonban megszületett William 
Hogarth brit festő és rézmetsző, 
a modern karikaturisták elődje.

69 éve
Budapesten elhunyt Somlay Artúr 
kétszeres Kossuth-díjas színész.

144 éve
Nagybányán világra jött Kazay 
Endre gyógyszerész szakíró, az 
első magyar nyelvű gyógyszeré-
szeti lexikon szerkesztője.

26 éve
Gainesville-ben meghalt Willy Hi-
ginbotham amerikai fizikus, aki 
megalkotta az első videójátékot.

95 éve
Pontrhydyfenben megszületett Ri-
chard Burton hétszeres Oscar-je-
lölt walesi színész, rendező.

14 éve
Montecitóban elhunyt Jack Pa-
lance ukrán származású, Oscar-
díjas amerikai filmszínész.

92 éve
Rómában világra jött Ennio Morri-
cone Oscar-díjas olasz zeneszerző.

50 éve
Megnyitották a turisták számára 
a kínai nagy falat.

88 éve
Megszületett Roy Scheider Oscar-
díjra jelölt amerikai filmszínész.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A cserkészet alapvető célja, hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki, tár-
sadalmi és szellemi képességeik teljes kifejlesztésében mind egyén-
ként, mind felelős állampolgárként és helyi, nemzeti és nemzetközi kö-
zösségeik tagjaiként. A cserkészet kezdetei 1907-ig nyúlnak vissza, ami-
kor lord Robert Baden-Powell, a brit hadsereg tábornoka, megrendezte 
az első cserkésztábort az angliai Brownsea Islanden. A cserkészet alap-
elveit 1908-ban megjelent Cserkészet fiúknak című könyvében fektette 
le, amely saját korábbi, katonai kiképzési szakkönyvei mellett egyéb ha-
sonló kezdeményezésekből is merített. A 20. század első felében a moz-
galom világszerte elterjedt, és mind a fiúk, mind a lányok számára három 
korosztályban (farkaskölyök, cserkész, rover) kínált programot. A huszon-
egyedik század elejére már közel negyvenmillió cserkész tevékenykedett 
világszerte, több mint 200 ország területén. A világon jelenleg csupán hét 
olyan országot tartanak számon, ahol nem működik cserkészet (be van 
tiltva: Afganisztánban, Kubában, Laoszban, Kínában – bár Hongkong-
ban megmaradt –, Észak-Koreában, Mianmarban; nincs: Andorrában).

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A cserkészet története

November 10., kedd
Az évből 315 nap telt el, hátravan 
még 51.

Névnap: Réka
Egyéb névnapok: András, Ariel, 
Ariella, Florencia, Florentina, Mát-
ka, Nimfa, Tibor, Tünde, Virgínia

Katolikus naptár: Nagy Szent Leó 
pápa, Avellínói Szent András, Réka
Református naptár: Réka
Unitárius naptár: Botond
Evangélikus naptár: Réka
Zsidó naptár: Hesván hónap 
23. napja

A tudomány világnapja a békéért 
és fejlődésért (2001 óta az UNESCO 
kezdeményezésére).
A Réka török eredetű női név, ame-
lyet Attila hun uralkodó felesége vi-
selt. Priszkosz (410–470 körül) rétor 
feljegyzéseiben olvasható legelőször, 
a korabeli bizánci történetíró Kreka 
és Rekan alakformában említi. A név 
eredete bizonytalan, egyes feltétele-
zések szerint egy germán kifejezésből 
származik, amelynek jelentése: víz, 
patak. Mások viszont ótörök gyökerű-
nek tartják, miszerint az eredeti válto-
zata Arikán volt, jelentése tiszta úrnő, 
önállósult alakja pedig az Arika.

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

Ellen Pompeo
Az Aranyglóbusz díjra jelölt 
amerikai színésznő, ren-
dező a massachusettsi 
Everettben jött világ -
ra 1969. november 
10-én olasz, illet-
ve ír származá-
sú szülők ötödik 
gyermekeként. 
Négyéves korá-
ban elveszítette 
édesanyját, aki 
fájdalomcsillapí-
tó-túladagolásban 
hunyt el, ettől kezd-
ve édesapja és idősebb 
testvérei mellett nevelke-
dett. Tanulmányait szülőváro-
sában végezte, majd Miamiba költö-
zött, ahol csaposként kezdett dolgozni. Ekkoriban fedezte fel őt egy ügynök, és ele-
inte kisebb reklámokban volt látható. Karrierje vendégszerepekkel indult 1999-ben 
az Öregdiák nem véndiák és Esküdt ellenségek című sorozatokban. 2001-ben Los 
Angelesbe költözött, és olyan fi lmekben vállalt szerepet, mint Holdfényév (2002, 
Dustin Hoff man és Susan Sarandon oldalán), Kapj el, ha tudsz! (2002), Daredevil, a 
fenegyerek (2003), Sulihuligánok (2003, Vince Vaughn társaként), Magamra találva 
(2003), A bűn művészete (2004, William Baldwin partnereként) és Partiélet (2005), 

emellett felbukkant a Jóbarátok egyik epi-
zódjában is. 2005-ben megkapta A Grace kli-
nika című sorozat főszerepét, dr. Meredith 
Grey karakterét, amelyet a következő tizen-
öt évben 363 epizódban formált meg nagy 
sikerrel; alakításáért 2007-ben Aranygló-
busz díjra jelölték. 2003-ban randevúzni 
kezdett Chris Ivery zenei producerrel, aki 
2007-ben feleségül vette őt. 2009-ben kis-
lányuk (Stella Luna) született; 2014-ben 
világra jött Sienna May lányuk, 2016-ban 
pedig Eli fi úk, akiket béranyák hordtak ki.

A Grace klinika című 
drámasorozat második 
évadában nyújtott rend-
kívüli teljesítményéért 
2007-ben Aranyglóbusz 
díjra jelölték. 
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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.
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