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567 éve
A toszkánai Anchianóban meg-
született Leonardo da Vinci itáli-
ai polihisztor.

36 éve
Budapesten elhunyt Illyés Gyula 
Kossuth-díjas költő, író, műfordí-
tó, szerkesztő.

85 éve
Budapesten világra jött Bodrogi 
Gyula Kossuth-díjas színművész, 
rendező.

255 éve
Versailles-ban meghalt Madame 
Pompadour, XV. Lajos francia ki-
rály leghíresebb és legbefolyáso-
sabb szeretője.

60 éve
Londonban megszületett Emma 
Thompson Oscar-díjas angol szí-
nésznő, forgatókönyvíró.

39 éve
Párizsban elhunyt Jean-Paul Sart-
re Nobel-díjas francia egziszten-
cialista filozófus, író.

87 éve
Pécsett világra jött Drégely Lász-
ló festőművész, díszlettervező, 
szobrász.

109 éve
Bánki Donát gépészmérnök, fel-
találó bejelentette szabadalmát 
a nyersolajmotorra.

81 éve
Tuniszban megszületett Claudia 
Cardinale olasz színésznő.

29 éve
New Yorkban meghalt Greta Gar-
bo Oscar-díjra jelölt svéd szí-
nésznő.

71 éve
Londonban világra jött Michael 
Kamen Oscar-díjra jelölt amerikai 
zenész, zeneszerző.

254 éve
Szentpétervárott elhunyt Mihail 
Lomonoszov orosz tudós és költő.

123 éve
Befejeződött az első újkori nyári 
olimpia Athénban.

210 éve
Stettinben világra jött Hermann 
Grassmann német matematikus.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A mozzarella az egyik legismertebb és legkedveltebb olasz sajtféle, 
amely a dél-Itáliai Campania és Lazio tartományból származik, ahol a 16. 
század óta változatlan recept alapján készítik, a háziasított vízi bivaly 
zsíros tejéből. Ezt a tejterméket érlelés, ízesítés, valamint tartósítósze-
rek nélkül állítják elő; a sajt zsírdús alapanyagát addig nyújtják és gyúr-
ják, míg formázhatóvá válik. Hagyományosan friss állapotban árulják, a 
nagykereskedelemben pedig sós lében tárolva értékesítik. Az első moz-
zarellának tekinthető sajtot 1200 környékén készítették a bencés szer-
zetesek. A szálas szerkezetű gyúrt sajtot sokáig főételként fogyasztot-
ták. A mozzarellát manapság több változatban forgalmazzák (ilyen pél-
dául a körte alakú, gyakran szárított scamorza vagy a batyuba töltött, 
lágy, tejszínes és krémes burrata), a modern konyhaművészetben pedig 
leginkább saláták, pizzák és szendvicsek összetevőjeként alkalmazzák. 
Újabban a termelők füstölt formában is forgalomba hozzák, de mivel a 
mozzarella nem érlelt sajt és csak frissen fogyasztható, ezért füstölé-
se kizárólag csak természetes és hagyományos eljárással megengedett.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A mozzarella eredete

Április 15., hétfő
Az évből 105 nap telt el, hátravan 
még 260.

Névnapok:  Anasztázia, Tas
Egyéb névnapok:  Aldó, Cézár, 
Emese, Neszta, Nyeste, Oktávia

Katolikus naptár: Szent Anasztá-
zia, Szent Oktávia, Tas
Református naptár: Tas
Unitárius naptár: Emese
Evangélikus naptár: Anasztázia, 
Tas
Zsidó naptár: Niszán hónap 
10. napja

Az Anasztázia név az Anasztáz férfi -
név női párja, jelentése: a feltámadott. 
Rokon nevek: Neszta, Nyeste, Nasztá-
zia. Anasztaszija Jaroszlavna (ma-
gyarosan Rurik Anasztázia, 1023 kö-
rül – 1096) kijevi hercegnő volt, aki 
I. András királlyal kötött házassága 
révén Magyarország királynéja lett.
A Tas török eredetű férfi név, jelenté-
se: kő. Tas vezér a honfoglaló ma-
gyarok hét vezérének egyike volt, Ár-
pád nagyfejedelem unokája, Lél (Le-
hel) vezér apja. Több magyar telepü-
lés is úgy tartja, hogy Tas törzse ala-
pította, vagy utána nevezték el, ilyen 
például Tass, Sárvár és Nyírtass.

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

Nastassja Kinski
Az Aranyglóbusz díjas 
német színésznő 1961. 
január 24-én született 
Nyugat-Berlinben 
Anastasiya Nak-
szynski néven 
a híres lengyel 
származású 
Klaus Kins-
ki színész és 
Ruth Bri git te 
Tocki író lánya-
ként. Tizenhá-
rom éves korában 
már Wim Wenders 
Téves mozdulat című 
fi lmjében szerepelt, majd 
német televíziók foglalkoztat-
ták őt nagy sikerrel, több, gyerekszí-
nésznek járó díjjal jutalmazták. Kamaszkorában annyira elhidegült apjától, hogy 
otthagyta iskoláit, elköltözött és modellnek állt. Egy külföldi fotózáson találkozott 
a nála 28 évvel idősebb Roman Polańskival, akivel összeköltözött, és segítségével 
folytathatta színművészeti tanulmányait.  Amerikában az 1979-ben forgatott Po-
lanski-fi lm, az Egy tiszta nő révén ismerték meg, alakítását Aranyglóbusz díjjal ju-
talmazták az új sztárszínésznő kategóriában. Néhány évig főként testi adottságai 
révén kapott szerepeket, a Hotel New Hampshire című drámában (1984) viszont 

bizonyította rátermettségét színművész-
ként is. Később Wenders foglalkoztatta a 
80-as évek szexszimbólumává vált színész-
nőt. Ezután néhány évig Vincent Spano 
színésszel élt együtt, 1984-ben közös fi uk 
született (Aljosha). Ugyanezen évben hoz-
záment Ibrahim Moussa egyiptomi produ-
cerhez, és életet adott második gyermeké-
nek (Sonja), nyolc év után azonban elvált 
a férjétől. 1991 és 1997 között Quincy Jones 
zeneszerző-producer felesége volt, akitől 
1993-ban lánya született (Kenya Julia).

Az Egy tiszta nő (1979) 
című drámában nyújtott 
teljesítményét Aranygló-
busz díjjal jutalmazták 
az új sztárszínésznő 
kategóriában. 

PORTRÉ EZEN A NAPON

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
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Olvasószerkesztő

Tördelőszerkesztők
Reklámgrafi ka

Korrektorok
Tévéműsor, Szórakozás

Reklám

Lapterv

Antal Erika, Barabás Hajnal, Dobos László, 
Fülöp-Székely Botond, Horváth Bálint Ottó,
Józsa Csongor, Kovács Attila, Molnár Melinda,
Szász Cs. Emese, Széchely István, Zátyi Tibor
Barabás Ákos, Gábos Albin, Haáz Vince
Sólyom Erika
Bajkó Zsuzsa, Csáki Ferenc, Smid Kitti
Tóth Szilárd
Ravasz Réka, Tamás Zsanett
Gräf Botond
Csíkszék, Gyergyószék – Kelemen Tímea (0726-
720308, kelemen.timea@transversum.ro); Maros-
szék – Nagy László (0799-946850, nagy.laszlo@
transversum.ro); Udvarhelyszék – Gagyi Erika 
(0726-720341, gagyi.erika@transversum.ro)
Mihály László, Tókos Attila

Ügyfélszolgálataink:

530211 Csíkszereda, Márton Áron u. 18. szám 
• Telefon: 0266-371100 

535500 Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 15. szám 
• Telefon: 0266-361201 

540065 Marosvásárhely, Borsos Tamás u. 11. szám 
• Telefon: 0265-260170 

535600 Székelyudvarhely, Bethlen Gábor u. 55. szám 
• Telefon: 0266-218361 

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

elofi zetes@szekelyhon.ro (előfi zetés online)
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