
Az inkvizíció a hit és az erkölcs tisztaságának védelmére létrehozott egy-
házi bírósági intézmény volt a középkorban. Eljárásait hitbéli kérdések 
alapján indította, az ítéleteket azonban a világi hatalmak hajtották vég-
re. Habár az inkvizíció mint intézmény csupán a 12. század folyamán jött 
létre, erőszakos és akár halállal végződő hitvitákra már az ókortól kezdő-
dően is sor került. Halálbüntetéssel végződött például a 4. század végén, 
385-ben Priscillianus püspöknek az ügye, aki a korai inkvizíció első gyanú-
sítottja volt, és akit Magnus Maximus Trierben kivégeztetett. Priscillianus 
hívei közül több eretneknek nyilvánított vádlottat is kivégeztek, ötöt pedig 
száműztek. Az egyház álláspontja az ítéletekkel kapcsolatban csak a 13. 
század vége felé kezdett megváltozni. A legújabb korban II. János Pál pá-
pa volt az első római katolikus pápa, aki bocsánatot kért a protestánsok 
és a zsidók elleni bűnökért, Konstantinápoly keresztes kifosztásáért, a la-
tin-amerikai és ázsiai erőszakos hitterjesztésért, mea culpát gyakorolt az 
egyház összes múltbéli bűnéért, valamint az inkvizíció kegyetlenségéért.

KALENDÁRIUM

Az inkvizíció története

Március 25., csütörtök
Az évből 84 nap telt el, hátravan 
még 281.

Névnapok: Irén, Írisz
Egyéb névnapok: Cézár, Derzs, 
Humbert, Iréne, Kristóf, Krisztofer, 
Lúcia, Mária, Mátka

Katolikus naptár: Annunciáta, 
Szent Lúcia, Szent Irén
Református naptár: Irén
Unitárius naptár: Irén
Evangélikus naptár: Irén, Írisz
Zsidó naptár: Niszán hónap 
12. napja

Az Irén görög gyökerű női név, je-
lentése: béke. A név ismert viselője 
Irene Papas görög színésznő, akinek 
kiváló művészi tehetségét Elia Kazan 
Oscar-díjas görög rendező fedezte fel. 
Karrierje során számos Oscar-díjas 
játékfi lmben alakított maradandót, 
szerepléseit pedig több nemzetközi 
fi lmszemlén méltatták. Színészi mun-
kái mellett énekesnőként is remekelt, 
több alkalommal közreműködött Mi-
kisz Theodorákisz neves dalszerző-
vel, valamint a Vangelisszel.
Az Írisz görög mitológiai származású 
női név, jelentése: szivárvány, de újab-
ban a nőszirom virágnévre is utal.

Nagy-Kálózy Eszter
A Kossuth-díjjal kitüntetett színésznő 
Gyöngyösön született 1966. január 
25-én. Tanulmányait szülővá-
rosában kezdte, majd 1988-
ban diplomát szerzett a 
Színház- és Filmművé-
szeti Főiskolán. Pályája 
kezdetén főként naiva-
szerepeket osztottak rá, 
később azonban éret-
tebb karakteralakításá-
val aratott sikert. Karri -
erjét a Madách Színház-
ban kezdte 1986-ban, az-
tán a következő években 
több vidéki és budapesti szín-
társulat tagjaként dolgozott. 2018 
óta a Centrál Színház tagja. Tévéképer-
nyőn a Villámfénynél című drámában debütált 
1986-ban, mozivásznon pedig egy évvel később Az utolsó kézirat című vígjátékban. 
A fontosabb fi lmjei közé tartozik az Édes Anna (1990), Vigyázók (1993), Fekete kará-
csony (1995), A rózsa vére (1998), Egy hét Pesten és Budán (2003), Eszter hagyatéka 

(2008), Ármány és szerelem Anno 1951 (2011), Kos-
suthkifl i (2015). 1992-ben Jászai Mari-díjat kapott, és 
ugyanezen évben a sanghaji nemzetközi tévéfeszti-
válon díjazták az Édes Anna című drámában nyúj-
tott alakításáért. Munkásságát 2017-ben Kossuth- 
díjjal méltatták. Első férje Quintus Konrád színész 
volt, akitől 1987-ben lánya: (Flóra) született. Máso-
dik hitvese szintén színész, Rudolf Péter, akitől két 
gyermeke született: Olivér (1991) és Szonja (1994).

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Az elmúlt időszakban alkalmazott meg-
oldások nem hoztak eredményeket Ön-
nek. Kérje ki a kollégái javaslatait, majd 
dolgozzon ki új módszereket!

Amennyiben új teendőkre kérik fel, bát-
ran vállalja el, a változatosság most az 
előnyére válik! Módosítson a hozzáállá-
sán, bízzon jobban a társaiban!

Tele van energiával, és mindenhez pozi-
tívan viszonyul. Hivatásbeli gondjai meg-
oldódnak, ez pedig ösztönző hatást gya-
korol a későbbi feladataira.

Szenteljen több időt a magánügyei-
re! Munkahelyén maradjon objektív, az 
esetleges feszült helyzetekben pedig 
igyekezzék békebíróként fellépni!

Hogyha következetesen végzi az aktuális 
munkáit, komoly előrehaladásra számít-
hat. A mai napon a személyes kapcsola-
tok is fontos szerepet kapnak.

Elvesztette az önbizalmát, ezért nem mer 
új teendőkbe kezdeni. Keressen olyan el-
foglaltságot, amely visszazökkenti Önt a 
korábbi kedélyállapotába!

Kerülje a felesleges kockázatokat! A fel-
adatait végezze a megszokott tempóban, 
és ne hagyja, hogy bármilyen tényező el-
terelje a figyelmét!

Több kihívásnak kell megfelelnie. A ha-
tékonyság érdekében őrizze meg a türel-
mét, készítsen pontos ütemtervet, majd 
haladjon lépésről lépésre!

Környezetében egy kisebb viszályhelyzet 
alakul ki. Próbáljon meg olyan megoldá-
sokkal előállni, amelyek valamennyi fél 
számára elfogadhatóak!

Alaposan gondolja át, kit avat a bizalmá-
ba! Ha nem a megfelelő személlyel ossza 
meg a részleteket, a dolgok könnyedén 
kicsúszhatnak a kezéből.

Remekül alakulnak a dolgai, még egy na-
gyobb projekt beindításához is adottak a 
feltételek. Ezúttal lehetősége adódik ki-
próbálni új módszereket.

Magánéletében és hivatásában egyaránt 
gondokkal kell megküzdenie. Ha félrete-
szi a konokságát, viszonylag hamar meg-
találja a megoldásokat.

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.

NASI  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
–1° / 2°

Kolozsvár
1° / 7°

Marosvásárhely
2° / 6°

Nagyvárad
3° / 9°

Sepsiszentgyörgy
0° / 3°

Szatmárnémeti
2° / 8°

Temesvár
4° / 9°

 » Színészi pálya-
futását 1992-ben 
Jászai Mari-díjjal, 
2017-ben pedig 
Kossuth-díjjal mél-
tatták. 

Szolgáltatás2021. március 25.
csütörtök10

Pistike hegedűn gyakorol. Egyszer csak 
megkérdi a bátyjától:
– Szerinted jól játszom?
– A rádióban kellene szerepelned.
– Annyira tetszik a zenélésem?
– Nem, de akkor ki tudnálak kapcsolni.

Pistike izgatottan kérdi az anyjától:
– Anyu, hogy hívják ezt az állomást, 
amit most hagyott el a vonatunk?
– Nem tudom, kisfi am.
– Hát az nagy kár, mert éppen ott szállt 
le az öcsém.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. április 
4-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

március
25/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A rendőr elveszti az egyik szemét.

Kap a biztosítótól ezer eurót.

Elkezd gondolkozni:

– Ez nem semmi, ha kilövetem a másik 

szememet is, lesz kétezer euróm, és

akkor ... (Poén a rejtvényben.)

Rendőrész

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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