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25 éve
Az Egyesült Nemzetek Szerveze-
tének (ENSZ) kezdeményezésére 
május 15-ét a család nemzetközi 
napjának nyilvánították.

579 éve
Erzsébet királyné Székesfehérvá-
rott királlyá koronáztatta csecse-
mő fiát, V. Lászlót.

452 éve
Cremonában világra jött Claudio 
Giovanni Monteverdi olasz zene-
szerző, az első opera szerzője.

160 éve
Párizsban megszületett Pierre Cu-
rie Nobel-díjas francia fizikus.

661 éve
Ismeretlen szerző megkezdte a 
Képes Krónika írását.

128 éve
Kijevben világra jött Mihail Bul-
gakov orosz író, novellista.

62 éve
Budapesten megszületett Növé-
nyi Norbert olimpiai aranyérmes 
birkózó, színész.

401 éve
Johannes Kepler német csillagász 
megalkotta a bolygók mozgásá-
val kapcsolatos törvényeit.

198 éve
Pozsonyban világra jött Zsigmon-
dy Vilmos bányamérnök, az arté-
zi kutak fúrásának elterjesztője.

66 éve
Budapesten megszületett Kol czo-
nay Ernő olimpiai ezüstérmes, il-
letve világbajnok vívó, edző.

171 éve
A márciusi forradalom után újabb 
tömegtüntetés indult Bécsben.

65 éve
Budapesten megszületett Gyar-
mati Andrea olimpiai ezüst- és 
bronzérmes úszónő.

312 éve
Bázelben világra jött Leonhard 
Euler svájci matematikus, fizikus, 
író és zenei teorikus.

128 éve
XIII. Leó pápa kiadta a Rerum no-
varum kezdetű encikliát (körleve-
let) a munkások helyzetéről.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A pápa címet kezdetben a kopt ortodox egyház, a római katolikus egyház 
és az alexandriai ortodox egyház feje viselte. A kopt egyházban elsőként 
Héraklászt, Alexandria 13. püspökét (232–249), a római egyházban pedig 
legelőször I. János pápát (523–526) illette ez a titulus. A római katolikus 
pápa székhelye a történelem folyamán pár kivételes időszaktól eltekintve 
Rómában volt, a másik kettőé Alexandriában. A pápa elnevezés (akárcsak 
a pap és a pópa) a görög pappasz szóból ered, amelynek jelentése: atya. 
A keleti egyházszakadás után (11. század) az ortodox egyház fejét pátri-
árka címmel illették, így a pápai cím egyedüli viselője a római egyház ve-
zetője lett. A történelem folyamán a katolikus egyházban eddig 265 sze-
mélyt választottak  pápának. A cím betöltéséről az 1274 óta működő konk-
lávé dönt, amely 80 év alatti bíborosokból áll. A pápa elhunyta esetében 
az elhalálozás 15-ik, legkésőbb 20-ik napját követően össze kell ülnie a 
bíborosok testületének (1870-től a Vatikánban) és ott a legnagyobb titok-
tartás mellett, kétharmados többséggel kell megválasztaniuk az új pápát. 
A legnagyobb katolikus egyházi méltóság több címet is magában foglal.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A pápaság története

Május 15., szerda
Az évből 135 nap telt el, hátravan 
még 230.
A család világnapja

Névnapok: Zsófi a, Szonja
Egyéb névnapok: Cézár, Denissza, 
Deniza, Izidor, Izóra, Izsák, János, 
Jolán, Konstancia, Rupert, Szófi a

Katolikus naptár: Szent Zsófi a, 
Szonja
Református naptár:  Zsófi a
Unitárius naptár: Zsófi a, Izsák
Evangélikus naptár: Zsófi a, Szonja
Zsidó naptár: Ijjár hónap 10. napja

A Zsófi a női név a görög eredetű 
Sophia régi magyar olvasatából jött 
létre, jelentése: bölcsesség. Rokon ne-
ve: Szonja. Bulgária fővárosa, Szófi a 
elpusztult templomáról kapta nevét. 
Sophia Loren (eredeti nevén Sofi a 
Villani Scicolone) olasz fi lmszínész-
nőt az egyetemes fi lmtörténet egyik 
legnépszerűbb sztárjának tartják, aki 
1962-ben az Egy asszony meg a lánya 
című drámában nyújtott alakításáért 
Oscar-díjat kapott. Két évvel később 
a Házasság olasz módra főszerepéért 
újabb Oscar-díjra jelölték. Művészi 
karrierjét 1991-ben Oscar-életműdíjjal 
jutalmazták.

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

Chazz Palminteri
Az Oscar-díjra jelölt szicíliai 
származású amerikai 
színész New Yorkban 
született Calogero 
Lorenzo Palmin-
teri néven 1952. 
május 15-én. 
Bronxban nőtt 
fel, a színészi 
karrierjét pe-
dig egy amatőr 
színjátszó cso-
portban kezdte, 
ezután kisebb sze-
repeket válalt tévé-
fi lmekben és soroza-
tokban. 1989-ben Bronxi 
mese címmel színpadi művet 
írt, amelyet négy évvel később
fi lmre adaptált. A produkció jogait eladta Robert de Nirónak azzal a feltétellel, 
hogy a fi lmdrámában ő játssza el Sonny LoSpecchio maffi  afőnököt. Ez volt az első 
jelentős szerepe a mozivásznon. 1994-ben a Woody Allen által rendezett Lövések 
a Broadwayn című krimivígjátékban nyújtott teljesítményéért Oscar-díjra jelölték. 
A következő években számos nagy sikerű alkotásban szerepelt, ilyen volt például 
a Közönséges bűnözők (1995), Mulholland: Gyilkos negyed (1996), Diszkópatká-
nyok (1998), Csak egy kis pánik (1999), Az utca törvénye (2001) és a DJ testőrbőrben 

(2005). Rendezőként a Nemek csatája (2002) 
című vígjátékban mutatkozott be először. 
Palmin teri ezenkívül maffi  afőnököt ala-
kított a 2002-es Coca-Cola Vanilla reklá-
mokban, különböző hírességek oldalán (pl. 
Simon Cowell, Missy Elliott). Ellentétben a 
legtöbb alvilági szerepével, a Falcone (1999) 
című krimiben egy maffi  aellenes ügyészt 
alakít. 1992-ben feleségül vette Gianna 
Ranaudo színésznőt, akivel máig boldog 
házasságban él, két gyermekük született 
(Dante Lorenzo, Gabriella Rose). 

A Woody Allen által 
rendezett Lövések a 
Broadwayn című kri-
mivígjátékban nyúj-
tott teljesítményéért 
Oscar-díjra jelölték.

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

Fotó
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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