
144 éve
A Szatmár megyei Érmindszenten 

világra jött Ady Endre, a 20. szá-

zad jelentős magyar költője.

59 éve
John Fitzgerald Kennedy, az USA 

35. elnöke merénylet áldozata lett 

a texasi Dallasban.

182 éve
Bécsben megszületett Fessler Leó 

szobrász, a budapesti műcsarnok, 

a bazilika, illetve az operaház szá-

mos szobrának készítője.

480 éve
A rabszolgaság korlátok közé szo-

rításáért a spanyol korona kibo-

csátotta az ún. új törvényeket.

163 éve
Kiotóban világra jött Jamaucsi 

Fuszadzsiro japán vállalkozó, a 

Nintendo cég alapítója.

106 éve
Negyvenéves korában öngyilkos-

ságot követett el Jack London ne-

ves amerikai író, elbeszélő.

93 éve
Budapesten megszületett Görgey 

Gábor Kossuth-díjas író, költő, mű -

fordító, dramaturg, rendező.

78 éve
Cambridge-ben elhunyt Arthur S. 

Eddington brit fizikus, aki első-

ként igazolta Albert Einstein álta-

lános relativitáselméletét.

141 éve
Kecskeméten világra jött Révay 

József kiemelkedő író, költő, filo-

lógus és irodalomtörténész.

51 éve
Budapesten meghalt Zakariás Jó-

zsef olimpiai bajnok labdarúgó, 

a legendás Aranycsapat tagja.

108 éve
Lowestoftban megszületett Ben-

jamin Britten Grammy-díjas brit 

zeneszerző, karmester.

40 éve
Oxfordban elhunyt Hans Adolf 

Krebs Nobel-díjas német szárma-

zású, angol biokémikus.

132 éve
Lille-ben világra jött Charles de 

Gaulle politikus és tábornok, a 

francia köztársaság első elnöke.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Az antológia könyvben, kötetben vagy médiumban kiválasztott és szer-

kesztett művek gyűjteményét jelenti, amely bizonyos szempontok (példá-

ul műfaj, stílus, szerző/szerzők, történelmi, nyelvterület, korszak, irányzat 

vagy téma) alapján történik. Lehet vers- vagy szöveggyűjtemény, de akár 

hangfelvételek, grafikák gyűjteménye is. A legkorábbról ismert antológi-

ák a latin nyelven írt költészettel foglalkoztak, Janus Pannonius költemé-

nyei is ilyenekben maradtak fenn. A 19. század során jelentek meg az első, 

magyar költészettel foglalkozó antológiák, amelyek közül a legismertebb 

a Hét évszázad magyar versei. Magyar prózát tartalmazó antológiák a 20. 

században jelentek meg legelőször. A szakterület ugyanakkor a film- vagy 

zenei klasszikus gyűjteményekre vagy válogatásokra is vonatkozik. A tu-

dományos világban az antológiákat mint oktatási forrásokat hozzák létre, 

hogy megkönnyítsék az alapvető konzultációs forrásokhoz való hozzáfé-

rést egy adott témában. Az antológia neve a görög anthosz (jelentése vi-

rág) és a legein szavakból (jelentése: választani) származik; a szóössze-

tételt a kiadói világ a 18. századi virágválogatási szokásából kölcsönözte.

NAP TÁR

 TUDÁ STÁR

Az antológia fogalma

November 22., hétfő
Az évből 326 nap telt el, hátravan 
még 39.

Névnap: Cecília
Egyéb névnapok: Cecilla, Célia, 
Csilla, Filemon, Seila, Sejla, Zéta

Katolikus naptár: Szent Cecília, 
Szent Filemon
Református naptár: Cecília
Unitárius naptár: Cecília
Evangélikus naptár: Cecília, 
Cecílián
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
12. napja

A Cecília latin gyökerű női név, mely 
a Caecilius római nemzetségnévből 
származó férfi név női párja, jelenté-
se: világtalan. Cecilia Bartoli nap-
jaink egyik legismertebb olasz mez-
zoszoprán, illetve koloratúrszoprán 
operaénekese, aki főleg Mozart és 
Rossini operáiban nyújtja emlékeze-
tes alakításait, emellett a barokk és 
más klasszikus zenei hangversenyei 
is híresek. Kiváló színészi képessé-
gekkel rendelkezik, hangja rendkívül 
virtuóz, mozgékony. Számos rangos 
elismerés birtokosa, többek között öt 
Grammy-díjat nyert a legjobb klasszi-
kus vokális szóló kategóriában.

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

Lea Michele
Az Aranyglóbusz díjra jelölt 
amerikai színésznő, énekes-
nő, forgatókönyvíró és 
producer New Yorkban 
született 1986. augusz-
tus 29-én Lea Mi-
chele Sarfati néven 
Mark David Sar fa ti 
spanyol felmenők-
kel rendelkező bolt-
tulajdonos és Edith 
Thomasina Por celli 
olasz származású ápo-
lónő lányaként. Bronx-
ban, majd később New 
Jersey-ben nőtt fel, itt kezdte 
el a tanulmányait is, aztán a New 
York-i Egyetemen diplomázott. Színészi 
pályafutása 1995-ben indult a Nyomorultak című Broadway-színdarabban, 
aztán 1998-ban a Zenegerek karácsonya című animáció egyik karakterének 
kölcsönözte a hangját. Első televíziós alakítását a Harmadik műszak című drá-
masorozatban nyújtotta. A 2000-es években visszatért a színpadi szerepekhez, 
csupán 2009-ben tűnt fel ismét képernyőn a Glee: Sztárok leszünk! musical-
ben, és melynek aztán egyik főszereplője lett a következő hat esztendőben; ki-
váló teljesítményéért Aranyglóbusz és Primetime Emmy-díjra jelölték. A fonto-
sabb produkciói közé tartozik még a Szilveszter éjjel (2011), A Cleveland-show 

(2011), Visszatérés Óz birodalmába (2013, 
szinkronszínészként) és a Kemény moto-
rosok (2014). 2015 és 2016 között állandó 
szereplője volt a Scream Queens: Gyilkos 
történet című misztikus tévészériának, 
2017-től 2018-ig pedig Valentina Barel la 
karakterét formálta meg A polgármester 
című sorozatban. 2010-től Cory Monteith 
kanadai színész-zenésszel járt, 2012 ka-
rácsonyán pedig eljegyezték egymást, 
Cory azonban 2013 júliusában tragikus 
körülmények között életét vesztette.

A Glee: Sztárok leszünk! 

című musicalben nyúj-

tott kiváló teljesítményé-

ért Aranyglóbusz, illetve 

Primetime Emmy-díjra 

jelölték.

PORTRÉ EZEN A NAPON

2 02 1.  NOV E M BE R 2 2 .,  H É T FŐ 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. 
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Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesztőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Székelyföld napilapja, 

az Erdélyi Médiatér Egyesület 
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