
172 éve
A magyar országgyűlés kimond-
ta a Habsburg-uralkodóház trón-
fosztását, és Kossuth Lajost kor-
mányzóvá választotta.

135 éve
Aradon megszületett Tóth Árpád 
költő, műfordító, korának egyik 
kiemelkedő szerzője.

262 éve
Londonban meghalt Georg Fried-
rich Händel német zeneszerző, a 
18. század neves komponistája.

392 éve
Hágában világra jött Christian 
Huygens holland fizikus, a Sza-
turnusz gyűrűinek felfedezője, 
valamint az ingaóra feltalálója.

10 éve
A nemzetközi könyvtárszövetség 
és az amerikai könyvtárak szövet-
sége kezdeményezésére 2011 óta 
április tizennegyedike a könyvtá-
rosok világnapja.

156 éve
Merénylet áldozata lett Abraham 
Lincoln, az USA 16. elnöke.

119 éve
Marie és Pierre Curie francia tu-
dósházaspár először izolálta a 
radioaktív elemet, a rádiumot.

117 éve
Londonban megszületett John 
Gielgud Oscar-díjas brit színész.

127 éve
Thomas Edison amerikai üzletem-
ber először mutatta be nyilváno-
san a kinetoszkópot, azaz a moz-

gókép-megjelenítő készüléket.

118 éve
Harry Plotz amerikai orvos felfe-
dezte a tífusz elleni védőszert.

80 éve
Chabuában világra jött Julie Chris-
tie indiai származású, Aranygló-
busz és Oscar-díjas színésznő.

51 éve
Robbanás történt az Apollo–13 
űrhajóban; az űrhajósokat sike-
rült visszahozni a Földre.

96 éve
Westhamptonban megszületett 
Rod Steiger Aranyglóbusz és Os-
car-díjas amerikai filmszínész.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A legrégibb könyvtár maradványaira Észak-Szíriában (Ebla város romjai 
között) bukkantak, mely létesítmény az időszámításunk előtti 2500 kö-
rül épült, és közel tizenhatezer agyagtáblával rendelkezett; ezek külön-
böző témájú ismereteket tartalmaztak (pl. törvények, szótárak, oktatási 
írások stb.). A mai Irak területén fekvő ninivei könyvtárt i. e. 1100-ban alapí-
tották, ahol több mint hatvanezer agyagtáblát őriztek. Az ókorban a leg-
híresebb könyvtárnak az i. e. 300-ban I. Ptolemaiosz makedón uralkodó 
által alapított alexandriai téka számított, ahol félmillió darabnál is több 
papirusztekercset raktároztak, azonban mindez i. e. 43-ban tűzvészben 
megsemmisült. Az első közkönyvtárak a rómaiaknál jelentek meg, a ne-
gyedik században már 28 működött a városban. Az 1700-as évek idején 
a könyvkultúra fényűző méreteket öltött Nyugat-Európában, elsősorban a 
nemesség körében; ekkor már számos nagyváros rendelkezett könyvtár-
ral. Később több könyvtártípus is létrejött, melyek különféle területek-
re szakosodtak (felsőoktatási, iskolai, közművelődési stb.). A könyvtár 
magyar elnevezése a görög bibliotéka szó tükörfordításából származik.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A könyvtárak története

Április 14., szerda
Az évből 104 nap telt el, hátravan 
még 261.

Névnap: Tibor
Egyéb névnapok: Bende, Bene-
dek, Euszták, Gusztáv, Jusztin, 
Jusztián, Lavínia, Lida, Lídia, 
Maxim, Tiborc, Tomázia

Katolikus naptár: Szent Tibor
Református naptár: Tibor
Unitárius naptár: Tibor
Evangélikus naptár: Tibor
Zsidó naptár: Ijjár hónap 
2. napja

A Tibor a férfi név latin Tiburtius-
ból származó Tiborc rövidüléséből 
ered, jelentése: a Róma melletti Ti-
bur városából való férfi . Elsősorban 
magyar nyelvterületen használt név. 
Tardos Tibor (1918–2004) József 
Attila-díjas magyar író, műfordító, 
forgatókönyvíró, újságíró volt, aki 
Budapesten kezdte el a tanulmá-
nyait, majd Franciaországban foly-
tatta. 1963-tól Párizsban telepedett 
le. Nevéhez fűződnek többek között 
Örkény István és Szabó Magda mű-
veinek franciára fordítása, valamint 
Jean Cocteau és Montesquieu művei-
nek magyarra fordítása.

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

Abigail Breslin
Az Oscar-díjra jelölt amerikai szí-
nésznő New Yorkban jött vi-
lágra 1996. április 14-én 
Kim Walsh tehetség-
kutató menedzser, il-
letve Michael Bres-
lin telekommuni-
kációs szakértő lá-
nyaként. Idősebb 
testvérei (Spencer,
Ryan) úgyszintén 
színészek. Nevét az 
egykori First Lady, 
Abigail Adams után 
kapta. Karrierje gyer-
mekszínészként indult M. 
Night Shyamalan Jelek című 
fi lmjében (Mel Gibson oldalán). 
Ezután szerepelt a Kisanyám, avagy 
mostantól minden más (2004) és a Neveletlen hercegnő 2 (2004) című produkciók-
ban, majd egyik főhőse volt az Eb a titka mindennek (2004) című családi vígjáték-
nak. 2006-ban szerepet kapott A család kicsi kincse című komédiában, melyben 
egy diszfunkcionális család legfi atalabb tagját formálta meg, alakításáért Oscar- és 
BAFTA-díjra jelölték. Ezt követően egyike lett a legfoglalkoztatottabb színésznők-
nek, 2006 és 2015 között huszonöt fi lmben bukkant fel kisebb-nagyobb szerepek-
ben. Többek közt az Ízlések és pofonok (2007) című fi lmben Catherine Zeta-Jones 

karakterének unokahúgát alakította, a 
Mindenképpen talánban (2008) egy elvált 
apa (Ryan Reynolds) lányaként jelent meg. 
A Nim szigetében (2008) együtt szerepelt Jo-
die Fosterrel, a Kit Kittredge-ben (2008) pe-
dig a címszereplőt testesítette meg. Emellett 
látható volt a Zombieland (2009), Szilvesz-
ter éjjel (2011), Augusztus Oklahomában 
(2013), Végjáték (2013), Maggie: Az átala-
kulás (2015), Zombieland: A második lövés 
(2019) című fi lmekben és a Scream Queens: 
Gyilkos történet című thrillersorozatban.

A család kicsi kincse cí-
mű vígjátékban egy disz-
funkcionális família leg-
fi atalabb tagját alakítot-
ta, telejsítményéért Os-
car-díjra jelölték. 

PORTRÉ EZEN A NAPON

2021.  ÁPRILIS 14. ,  SZERDA 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, 
Haáz Vince
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




