
157 éve
Alsósztregován meghalt Madách 

Imre, a magyar irodalom és drá-

maköltészet kiemelkedő alakja.

196 éve
Csokonyán megszületett Xántus 

János természettudós, utazó, nép-

rajzkutató, több mint kétszáz is-

meretterjesztő írás szerzője.

95 éve
Budapesten elhunyt Jászai Mari 

(eredeti nevén: Krippel Mária), ko-

rának egyik nagy színésznője.

104 éve
Debrecenben világra jött Szabó 

Magda Kossuth-díjas írónő.

141 éve
Párizsban meghalt Jacques Of-

fenbach francia zeneszerző, az 

operett egyik úttörője.

157 éve
Besançonban megszületett Louis 

Lumière francia mérnök, feltalá-

ló, aki fivérével (Auguste) a moz-

gófilm fejlesztésén dolgozott.

132 éve
Párizsban megnyílt a híres Mou-

lin Rouge táncos revüszínház.

139 éve
Worcesterben világra jött Robert 

H. Goddard amerikai feltaláló, a 

modern rakétatechnika atyja.

10 éve
Palo Altóban elhunyt Steve Jobs 

amerikai üzletember, akinek töb-

bek közt az érintőképernyős tele-

fonok elterjedését köszönhetjük.

308 éve
Langres-ben megszületett Denis 

Diderot francia író, enciklopédis-

ta és filozófus, a felvilágosodás 

egyik fontos képviselője.

113 éve
Bulgária elszakadt az Oszmán 

Birodalomtól, és bejelentette a 

függetlenségét.

192 éve
Fairfieldben világra jött Chester 

Alan Arthur, az Amerikai Egyesült 

Államok 21. elnöke.

34 éve
Budapesten meghalt Vass Károly 

Jászai Mari-díjjal kitüntetett ren-

dező, színházigazgató.
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A latin írás kialakulására az etruszkok (ókori közép-itáliai nép), vala-

mint a görögök egyaránt nagy hatást gyakoroltak. A formák eleinte me-

revek és szögletesek voltak, akárcsak a föníciai, görög és etruszk előde-

ié. A századok múlásával azonban a diadalíveken ízléses, árnyalt betűk 

tűnnek fel, amelyekben már alkotójuk képzelőereje is megmutatkozott, 

a vastag és vékony vonalak váltogatásával finom ritmust vittek az írás-

ba. Egyforma magasságú nagybetűket használtak, amelyek két pár-

huzamos vonal közé illeszkedtek, a szavakat nem választották el egy-

mástól, ámde az időszámításunk előtti 3. században a betűmagasság 

felező vonalán feltűnnek szóközöket jelölő pontok. A legrégebbről fenn-

maradt emlékek az i. e. 4. századból származnak. A könyvírásban a ka-

pitális két változatát is használták: kezdetben a kvadrát, az 1. század-

ban viszont már a szélesebb, kissé nyújtott, karcsú, könnyen írható be-

tűfajtát, a rusztikát, ennek számtalan emléke maradt fenn papiruszon 

és pergamenen. Nagy Károly frank király uralkodása alatt 796-ban Al-

kuin Albinus angol bencés szerzetes kialakította a latin írás kisbetűit.

NAP TÁR

 TUDÁ STÁR

A latin írás története

Október 5., kedd
Az évből 278 nap telt el, hátravan 
még 87.

Névnap: Aurél
Egyéb névnapok: Apollinár, Attila, 
Etele, Flávia, Fulvia, Galina, Pálma, 
Palmira, Peregrina, Tulipán

Katolikus naptár: Szent Placid, 
Szent Aurél, Szent Attila
Református naptár: Aurél
Unitárius naptár: Aranka
Evangélikus naptár: Aurél
Zsidó naptár: Tisri hónap 
29. napja

Pedagógusok nemzetközi napja

az UNESCO és a Nemzetközi Munka-
ügyi Szervezet kezdeményezésére.
Az Aurél férfi név a latin eredetű Au-
relius nemzetségnévből származik, 
jelentése: aranyos. Női párja: Aurélia. 
Rokon neve: Aurélián. Stein Márk 

Aurél (1862–1943) brit szolgálatban 
álló magyar világutazó volt, aki ázsi-
ai expedíciókon vett részt, térképez te 
a  Kasmír-hegységet, valamint régé-
szeti feltárásokat folytatott. Az általa 
gyűjtött kéziratok és régészeti tár-
gyak jelentős része a londoni British 
Museumba került. Oxford és Camb-
ridge egyeteme díszdoktorává avatta.

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

Sean Hayes
Az Emmy-díjas amerikai szí-
nész, fi lmproducer, író és 
humorista Chicagóban 
jött világra 1970. jú-
nius 26-án Ronald 
Hayes litográfus 
és Mary Fitzge-
rald élelmiszer-
bank-igazgató-
nő ötödik gyere-
keként. Fiatalko-
rát az Illinois ál-
lambeli Glen El-
lynben töltötte, ahol 
az ír származású szü-
lei római katolikus hit-
ben nevelték őt. Alkoho-
lista apja elhagyta a családot, 
amikor Sean ötéves volt. Ezután édes-
anyjuk nevelte fel az öt gyermekét. Érettségizését követően felvételt nyert az Illinoisi 
Egyetemre, ahol zenepedagógiát tanult. Később zenei igazgató lett a St. Charles-i 
színházban. Filmes karrierje 1996-ban indult a Drága testek című drámasorozat 
egyik epizódjában. A következő években főleg epizódszerepekben tűnt fel, illetve 
számos animációhoz kölcsönözte a hangját, és narrátorként tevékenykedett. A nagy 
áttörést a Will és Grace című szitkom hozta meg számára 1998-ban, amelynek egyik 
főszereplőjét alakította 22 éven át (246 epizódban); teljesítményéért pedig hatszor 

jelölték Aranyglóbusz díjra, és hét alka-
lommal Primetime Emmy-díjra, utóbbiból 
egyet elnyert (2000-ben). Filmvásznon fel-
bukkant többek között a Kutyák és macs-
kák (2001), Hálaadás (2003), A macska: Le 
a kalappal! (2003), Nyerj egy randit Ted 
Hamiltonnal! (2004), A bakancslista (2007) 
és A dilis trió (2012) című produkciókban. 
Színpadi színészként is gyakran fellépett, 
az Ígéretek, ígéretek című darabban nyúj-
tott alakításáért 2010-ben Tony-díjra jelölték 
legjobb férfi  főszereplő kategóriában.

A Will és Grace című szit-

komban nyújtott alakítá-

sáért hét alkalommal je -

lölték Primetime Emmy- 

díjra, amelyből egyet el-

nyert (2000-ben).

PORTRÉ EZEN A NAPON

2 02 1.  OK T ÓBE R 5.,  K E DD 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, 
Hajnal Csilla, Horváth Bálint Ottó, 
Józsa Csongor, Korpos Attila, 
Kovács Attila, Kudelász Nóbel, 
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: elofizetes@szekelyhon.ro

E-mail: szekelyhon@szekelyhon.ro (szerkesztőség),
apro@szekelyhon.ro (ügyfélszolgálat),

elofizetes@szekelyhon.ro (előfizetés online)

Főszerkesztő: Kozán István
Főszerkesztő-helyettes: Iszlai Katalin

Fiókszerkesztőség-vezetők:
Fülöp-Székely Botond (Székely udvarhely),
Gergely Imre (Gyergyó szentmiklós),
Iszlai Katalin (Csík   szereda), 
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




