
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. Já-
nos pápát (523–526) illette ez a titulus. A római katolikus pápa székhelye a tör-
ténelem 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 pátriárka címmel illették, így a pápai cím 
egyedüli viselője a római egyház vezetője lett. A történelem folyamán a katoli-
kus egyházban eddig 265 személyt választottak  pápának. A cím betöltéséről 
az 1274 óta működő konklávé dönt, amely 80 év alatti bíborosokból áll. A pápa 
elhunyta esetében az elhalálozás 15-ik, legkésőbb 20-ik napját követően ösz-
sze kell ülnie a bíborosok testületének (1870-től a Vatikánban) és ott a legna-
gyobb titoktartás mellett, kétharmados többséggel kell megválasztaniuk az új 
pápát. A legnagyobb katolikus egyházi méltóság több címet is magában foglal.

KALENDÁRIUM

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 So-
phia régi magyar olvasatából jött lét-
re, 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-életműdíj-
jal jutalmazták.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Igyekezzék kicsit rendet teremteni a ma-
gánéletében! A múltban elkövetett téve-
déseket kerülje el, és próbáljon szakíta-
ni néhány rossz szokásával!

Ne hagyja, hogy a külső feszültségek 
meggátolják Önt a józan döntésben vagy 
a kommunikációban! Fordítson több időt 
magánélete ápolására!

Meglehetősen szétszórt, ezért most in-
kább olyan körökben mozogjon, ahol 
nem kell attól tartania, hogy kihasznál-
ják, vagy valamilyen módon átverik!

Gond nélkül oldja meg a bonyolult fel-
adatokat, magabiztossága pedig társa-
ira is átragad. Maradjon továbbra is al-
kalmazkodó, illetve rugalmas!

A kedvező körülmények kihasználásával 
komoly lépéselőnyre tehet szert a mun-
kájában. Hozzáállásának köszönhetően 
sok kérdésre talál megoldást.

Ne engedje, hogy mások döntsenek Ön 
helyett! Vegye kézbe az irányítást, és 
igyekezzék megszabni azt az irányvona-
lat, amerre szeretne haladni!

Türelmetlensége ezúttal rendkívül lelas-
sítja a haladását. Tartsa magát az erede-
ti terveihez, és keresse a pozitív gondol-
kodású emberek társaságát!

Előtérbe kerülnek a kreatív adottságai, 
ezért hagyja szárnyalni a fantáziáját! 
Döntéshozatalkor mindig számoljon az 
esetleges következményekkel!

A lezáratlan magánügyei rossz hatás-
sal vannak a munkateljesítményére. Mi-
előbb tudja le a kötelezettségeit, és figyel-
jen a személyes problémáira!

Nagylelkűen viselkedik, szinte mindent a 
háttérbe szorít, hogy segítsen a társain. 
Arra viszont vigyázzon, nehogy visszaél-
jenek a jóhiszeműségével!

Munkahelyén ne ragaszkodjék minden-
áron a megszokott módszerekhez! Le-
gyen kezdeményező, és ha szükséges-
nek érzi, alkalmazzon újításokat!

Bár nagy lendülettel veti bele magát 
a munkába, számos akadály nehezíti a 
napját. Használja ki a tapasztalatát, hogy 
túllépjen a buktatókon!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

ERŐVISZONY  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
14° / 20°

Kolozsvár
13° / 20°

Marosvásárhely
13° / 20°

Nagyvárad
12° / 15°

Sepsiszentgyörgy
13° / 21°

Szatmárnémeti
15° / 19°

Temesvár
1 1° / 14°

Szolgáltatás2019. május 15.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. május  
26-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

május
15/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Karácsony lévén, a bíró jóindulatúan for-
dul a letartóztatotthoz:
– Mi a vád maga ellen? – kérdi.
– Korán vásároltam karácsonyra – feleli 
a vádlott.
– Hát ez nem büntetendő cselekedet! És 
mégis milyen korán vásárolt?
– ... (Poén a rejtvényben.)

Mi a vád?

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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Munkából
elégtelen

Azt gondolom, hogy a már meglobogtatott kizárás után nemso-
kára hivatalos felszólítást kap majd nevének sürgős megváltoz-
tatására a nálunk egyelőre még regnáló szocdem párt. A száznál 
valahány évtizeddel idősebb szociáldemokrata jelzővel ellátott 
politikai alakulatoknak ugyanis a legfőbb elfoglaltsági területe a 
munkához kötődik. Pozitív értelemben: aki nem dolgozik az ne is 
egyék, egyenlő munkáért egyenlő fi zetést és hasonló szempon-
tok érvényesítése, illetve talán mindenekelőtt a munkát vállalni 
hajlandók számára lakhelyük és családjuk közelében munkahe-
lyet teremteni. Nálunk felé ez már nem trendi, sőt inkább cikinek 
mondanám. Mert mi az a munka?! Csak az eszementek igye-
keznek napi több órán át fáradozni, gürcölni, szerintük az okos 
ember széles ívben kerüli a munkát, hiszen aki nem dolgozik, az 
nem is hibázik, és igyekeznek minden egyéb úton-módon megte-
remteni az anyagi jólétet maguknak és környezetüknek. Csak az 
a fránya munkatörvénykönyv ne volna, amibe elődeik különböző 
szigorításokat és tiltásokat építettek be. Igyekeznének ők mind-
ezeket kigyomlálni, de vannak aff éle akadékoskodó munkamá-
niások, akik nem veszik jó néven. Leginkább a munkaköri vissza-
élés fogalma sérti a fülüket, mert hogyan képzeli azt bárki is egy 
valamirevaló főnökről, miszerint ne azt csinálja a saját felségte-
rületén, amit úri kedve éppen megkíván. A párt bajszos vezére 
például épp elég sok mindent megengedett magának megyei 
vezető korában, most pedig háborog, ha törvénytelenségeket 
emlegetnek vele kapcsolatban, holott szerinte jót tett sok ember-
nek, amiért méltán elvárja a vele szembeni elnézést is. Na meg 
a munkahelyi hanyagság?! Ez is micsoda beszéd?! El is tüntették 
a törvénykönyvből nagyon gyorsan és nyom nélkül. Milyen jogon 
mondja azt valaki a másikról, hogy hanyag?! Foglalkozzék ki-ki a 
maga munkájával, ne a másikat nézze! Ezen túl nyugodtan sétál-
hatnak a közhivatalokban ide-oda az ismeretségi, sógorság-ko-
masági alapon behelyezettek, akik úgysem értenek jóformán 
semmihez, de egy-egy papírlappal a kezükben vígan ellépdelnek 
egyik irodából a másikba. S hogy ez nem tetszik azoknak, akik 
legalább tudják, mi a dolguk?! Az már nem az ő bajuk. Ha sokat 
szájalnak és a munkahelyi hanyagság törvénycikkelyét emlege-
tik, ezek után legalább jó okuk lesz kipenderíteni a szájalókat, 
arra hivatkozva, hogy olyasmivel foglalkoznak, ami nincs is!
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